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คำนำ 

  ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/      
ว 7467  ลงวันที่   14  ธันวาคม  2563  เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
(พ.ศ.2566 - 2570)   ได้กำหนดให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ดำเนินการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี 
(พ.ศ.2566-2570)  และให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป  โดยพิจารณาให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ปัจจุบัน และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)   
 
  เทศบาลตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลโคกกรวด เพ่ือให้ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบั ติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจน
สามารถบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่น และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณ
เงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตอบสนองความต้องการของประชาชน นโยบายระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
  เทศบาลตำบลโคกกรวด เดิมเป็นสุขาภิบาลตำบลโคกกรวด ซึ่งได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2510  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 84 ตอนที่ 125 หน้า 3315  ลงวันที่  26 ธันวาคม 2510 ตั้งอยู่ทาง       
ทิศตะวันตกของอำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีระยะห่างจากเมืองนครราชสีมา ไปทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 ไปทาง
ทิศตะวันตก เป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 6 หมู่บ้านของตำบลโคกกรวด คือบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 1   
บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 2, บ้านดอนแต้ว หมู่ที่  3, บ้านละลมหม้อ หมู่ที่  4, บ้านสระมโนรา หมู่ที่  6, บ้านโคกเพชร         
หมู่ที่ 14 ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล
เป็นเทศบาล พ .ศ . 2542 เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2542 โดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับกฤษฎีกา            
เล่มที่ 116  ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2542   

 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรอืชุมชนหรือตำบล 
  เทศบาลตำบลโคกกรวด ตั้งอยู่ที่บ้านสระมโนราห์ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกรวด  อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา  ห่างจากอำเภอเมืองนครราชสีมา ระยะทางประมาณ  20  กิโลเมตร และมีพ้ืนที่โดยประมาณ  
3.05 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ปากคลองละลม ฝั่งใต้เลียบตามริมคลองละลมฝั่งใต้ไปทาง      
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 2 ซ่ึงต้ังอยู่รมิทางรถไฟ 
  ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นทางไปทางทิศใต้ผ่านทางหลวงแผ่นดินสายสระบุรีนครราชสีมา  
หมายเลข 2 ระยะทาง 250 เมตร 
  ทิศใต้  จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นขนานกับทางหลวงแผ่นดินสายสระบุรี–นครราชสีมา หมายเลข 2    
ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินสายสระบุรี–นครราชสีมา หมายเลขที่ 2 ตาราง
กิโลเมตร 236.60 กิโลเมตร ตามแนวเส้นตั้งฉาก 250 เมตร 
  ทิศตะวันตก จากหลักเขตท่ี 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1 
  เขตเทศบาลตำบลโคกกรวด ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจากจังหวัด
ประมาณ  20 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ  เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 

  มีจำนวน 6 หมู่บ้าน จำนวน 18 ชุมชน ประกอบด้วย 
  หมู่ที่ 1 บ้านหนองหว้า ประกอบด้วย 

• ชุมชนสุขศาลา 
• ชุมชนหนองหว้า 
• ชุมชนประชาร่วมใจ 
• ชุมชนตลาดโคกกรวด 
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  หมู่ที่ 2 บ้านโคกกรวด ประกอบด้วย 

• ชุมชนผดุงรัตน์พัฒนา               
• ชุมชนโคกกรวด 
• ชุมชนศาลาแดงพัฒนา 

  หมู่ที่ 3 บ้านดอนแต้ว ประกอบด้วย 
• ชุมชนดอนแต้วพัฒนา 
• ชุมชนดอนแต้วสามัคคี 

  หมู่ที่ 4 บ้านละลมหม้อ ประกอบด้วย 
• ชุมชนรักษ์ลำตะคอง 
• ชุมชนแสนสุขพัฒนา 
• ชุมชนละลมหม้อ 2000 
• ชุมชนสตรีพัฒนา 

  หมู่ที่ 6 บ้านสระมโนรา ประกอบด้วย 
• ชุมชนสระมโนรา 
• ชุมชนร่วมใจ 
• ชุมชนสุขใจ 
• ชุมชนมิตรภาพ 

  หมู่ที่ 14 บ้านโคกเพชร ประกอบด้วย 
• ชุมชนนครินทร์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
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๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
 โดยทั่วไปเทศบาลตำบลโคกกรวดมีลักษณะรูปร่างของพ้ืนที่เป็นแนวยาวลงมาบริเวณพ้ืนที่ทางตอนใต้ 

พ้ืนที่จะเป็นที่ราบสูงทางตอนกลาง เป็นพ้ืนที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 9๐% เป็นพ้ืนที่สำหรับการเกษตร ๕ % และ   
มีพ้ืนที่ส่วนอื่น ๕%  มี ๓ ดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม   อากาศร้อนและแห้งแล้ง       

แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน”อากาศร้อนจะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕–๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัดมีอุณหภูมิ
ประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม–ตุลาคม แต่อาจเกิด          
“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑–๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ   ๙๐๐  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว        
๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝน
ฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ ๑๕ องศา    

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินใน
พ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ 
  มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จำนวน  1  แห่ง  เคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและ
เทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างข้ึนใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ลำห้วย  - แห่ง สระน้ำ  2 แห่ง  (สระหนองหว้า / สระมโนราห์) 
    หนองน้ำ - แห่ง บ่อน้ำตื้น - แห่ง 
    ลำคลอง  1 แห่ง บ่อบาดาล 4 แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ำ - แห่ง 
    แม่น้ำ  - แห่ง ฝาย  - แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 
 

๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ  และมีอยู่
ตามท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลโคกกรวด 

 

 

 

3



2. ด้านการเมือง / การปกครอง    
2.1  เขตการปกครอง 
 เทศบาลตำบลโคกกรวด ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่อยู่ในเทศบาลตำบลโคกกรวด  
ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่บ้าน หมู่ที่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ - นามสกุล 
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑ ผู้ใหญ่บ้าน นายปิยพงษ์ จรโคกกรวด 
บ้านโคกกรวด หมู่ที ่๒ ผู้ใหญ่บ้าน นางอรทัย  จุติสีมา 
บ้านดอนแต้ว หมู่ที่ ๓ ผู้ใหญ่บ้าน นายพงษ์ศักดิ์  ผิวหอม 
บ้านละลมหม้อ หมู่ที่ ๔ ผู้ใหญ่บ้าน นายอรรถพล  บุตรพันธ์ 
บ้านสระมโนรา หมู่ที่ 6 กำนันตำบลโคกกรวด น.ส.กาญจนา  กาญจนวัฒนา 
บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 ผู้ใหญ่บ้าน นายอมฤต แถมวัฒนะ 

 
2.2  การเลือกตั้ง 
 องค์กรปกครองท้องถิ่นในตำบลโคกกรวดมีหน่วยงานปกครองท้องถิ่น จำนวน 2 ท้องถิ่นคือ  

เทศบาลตำบลโคกกรวด และเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกกรวด 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
๑ นายทองแมน้  จรโคกกรวด นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด                  
2 นายสุเทพ  ประพนิ รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด                  
3 นายสมบูรณ์  บัวบูชา รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด                  
4 นายอาธร  โพธิกนิษฐ ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด                  
5 นายวลิาศ  พงษ์โคกกรวด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด                  

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด 
ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1 นายสมนึก  ศิลปสูงเนนิ ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด 
2 นายเอ่ียม  มณีรุ่ง รองประธานสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด 
3 นายวนิัด  ปลั่งกลาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด เขต 1 
4 นายทองดา  ภูตาเพิด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด เขต 1 
5 นางสาวศิริพร ประสงค์ทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด เขต 1 
6 นายศิริศักดิ์  ประสงค์ทรัพย ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด เขต 1 
7 นางประเทือง  ปิวจนัทึก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด เขต 1 
8 นางภัสสร บุญโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด เขต 2 
9 นายชัยพร  เทียนทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด เขต 2 

10 นายสชุาติ จิตโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด เขต 2 
11 นางสมบูรณ์  คูศรีพิทักษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด เขต 2 
12 นายนาวา  สุขเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกกรวด เขต 2 
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3. ประชากร 
           3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  ปัจจุบันประชากรในเขตเทศบาลตำบลโคกกรวด มีจำนวนทั้งสิ้น 
7,117 คน แยกเป็นประชากรชาย 4,669 คน ประชากรหญิง 3,771 คน มีจำนวนหลังคาเรือนเรือนทั้งสิ้น 4,669        
หลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากรในเขตเทศบาล 2,372.33 คน/ตารางกิโลเมตร โดยสามารถแยกจำนวน
ประชากรแต่ละหมู่บ้านได้  ดังนี้  
 

จำนวน ๖ หมู่บ้าน(ปี พ.ศ. ๒๕๖4) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน หญิง(คน) ชาย(คน  

๑   หนองหว้า 1,709 846 754 

๒   โคกกรวด 522 634 535 

๓   ดอนแต้ว 586 375 347 

๔   ละลมหม้อ 426 696 613 

6   สระมโนราห์ 1,242 847 737 

๖   โคกเพชร 182 313 272 

7 ทะเบียนบ้านกลาง 2 60 88 

 4,669 3,771 3,346 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนเทศบาลตำบลโคกกรวด ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 25๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5



 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนเทศบาลตำบลโคกกรวด ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 25๖4 

ที ่ หมู่บ้าน จำนวนประชากรของเทศบาลตำบลโคกกรวด  (เปรียบเทียบย้อนหลัง ๔ ปี) 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 25๖3 พ.ศ. 25๖4 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 หนองหว้า 751 861 740 843 731 834 734 835 754 846 
2 โคกกรวด 579 667 557 651 562 652 540 646 535 634 
3 ดอนแต้ว 353 363 351 367 351 369 348 373 347 375 
4 ละลมหม้อ 625 710 625 715 619 707 618 703 613 696 
5 สระมโนราห์ 748 825 766 846 767 862 751 858 737 847 
6 โคกเพชร 290 335 286 332 276 336 270 320 272 313 
7 ทะเบียนบ้านกลาง 89 77 110 79 105 68 89 57 88 60 

รวม 3,435 3,838 3,435 3,833 3,411 3,828 3,350 2,792 3,346 3,771 
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3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

ประชากร 
ของเทศบาลตำบลโคกกรวด  (ปี พ.ศ. ๒๕๖4) 

ประชากร หญิง ชาย รวม ช่วงอายุ 

จำนวนประชากรเยาวชน 724 701 1,425 อายุต่ำกว่า  ๑๘ ปี 

จำนวนประชากร 2,222 2,063 4,285 อายุ  ๑๘ – 59 ป ี

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 825 582 1,407 อายุ ๖๐ปีขึ้นไป 

รวม 3,771 3,346 7,117 ทั้งสิ้น  7,117  คน 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนเทศบาลตำบลโคกกรวด ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 25๖4 

4.  สภาพทางสังคม 
4.๑ การศึกษา 

ด้านการศึกษาในเขตเทศบาลตำบลโคกกรวด  มีการของเทศบาลตำบลโคกกรวด จำนวน  ๒ แห่ง ตามข้อมูล  ดังนี้   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 

ที ่ ชือ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖4 
จำนวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกกรวด 

(โรงเรียนตำบลโคกกรวด) 
2 16 39 55 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกกรวด 
(บ้านโคกเพชร) 

14 7 5 12 

รวม 23 44 67 
  ➔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกกรวด (โรงเรียนตำบลโคกกรวด) 

-  มีครูผู้ดูแลเด็ก  จำนวน   2  คน 
-  มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน   2    คน 

  ➔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกกรวด (บ้านโคกเพชร) 
-  มีครูผู้ดูแลเด็ก  จำนวน   1  คน 

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ชื่อสถานศึกษา 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 (ผดุงรัตน์
ประชานุกูล) 

65 75 90 107 121 125 125 124 70 72  51   1,025 

รวมทั้งสิ้น 65 75 90 107 121 125 125 124 70  72  51   1,025 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ เดือนกรกฎาคม 2564 
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4.2 สาธารณสุข 
 สถานพยาบาลของรัฐ จำนวน 2 แห่ง 

  1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกรวด  ตั้งอยู่ที่บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 2 
  2)  โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา  ต้ังอยู่ที่บ้านสระมโนรา หมู่ที่ 6        
  คลินิกเอกชน จำนวน 2 แห่ง 

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

2) คลินิกอรัญการแพทย์ หมู่บ้าน เลิศธรรม ตำบล โคกกรวด อำเภอ เมืองนครราชสีมา 
จังหวัด นครราชสีมา 

  คลินิกทันตกรรม  จำนวน 2 แห่ง 
1. คลินิกทันตกรรม ดีดี (ปั้มปตท.ประเสริฐสิน) 
2. คลินิกทันตกรรมเดนท์ทูเก็ตเตอร์ dent together ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 14 บ้านโคกเพชร 

  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)  จำนวน 6 แห่ง 
1) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) หมู่ที่ 1 บ้านหนองหว้า 
2) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) หมู่ที่ 2 บ้านโคกกรวด 
3) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) หมู่ที่ 3 บ้านดอนแต้ว 
4) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) หมู่ที่ 4 บ้านละลมหม้อ 
5) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) หมู่ที่ 6 บ้านสระมโนราห์ 
6) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) หมู่ที่ 14 บ้านโคกเพชร 

  การจัดเก็บขยะ 
  ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ประมาณ 7.8 ตัน/วัน  กำจัดโดยวิธีการจ้างเหมาฝังกลบ 
รายละเอียดรถยนต์เก็บขนมูลฝอย ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจำนวน 4 คัน (ขยะท่ัวไป 2 คัน ขยะอินทรีย์ 2 คัน) 
  2.1 ขยะทั่วไป 
   1. ทะเบียนรถ 85-4046   ขนาดความจุ  14 ลบ.ม. ปีที่ใช้งาน  พ.ศ. 2550 
   2. ทะเบียนรถ 88-5157   ขนาดความจุ  20 ลบ.ม. ปีที่ใช้งาน  พ.ศ. 2559 
  2.2 ขยะอินทรีย์ 
   1. ทะเบียนรถ 84-6256   ขนาดความจุ  10 ลบ.ม. ปีที่ใช้งาน  พ.ศ.  2546 
   2. ทะเบียนรถ 83-8581   ขนาดความจุ  10 ลบ.ม. ปีทีใ่ช้งาน  พ.ศ. 2535 
  พนักงานเก็บขยะมูลฝอย  จำนวน  13   คน 
  ขยะทั่วไป  ส่งกำจัด  ณ  ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย  เทศบาลตำบลสูงเนิน 
  ขยะอินทรีย์  นำเข้าโรงผลิตก๊าชชีวภาพเทศบาลตำบลโคกกรวด 

๔.๓ อาชญากรรม 
  เทศบาลตำบลโคกกรวดไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชนส่วนน้อย       
ซ่ึงเทศบาลตำบลโคกกรวดก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าส่วนมากครัวเรือน
มีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามีการป้องกัน
อุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลตำบลโคกกรวด ในปีงบประมาณ 2564 นั้นได้บรรจุโครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้  
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๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในเทศบาลตำบลโคกกรวด  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลางได้แจ้งให้กับ

เทศบาลตำบลโคกกรวดทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลตำบลโคกกรวดมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย 
และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลตำบลโคกกรวด
ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลตำบลโคกกรวดสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่
เท่านั้น เช่น การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่      
ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลตำบลโคกกรวดก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลตำบลโคกกรวดได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓) ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
(๔) ดำเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน  
(๕) ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(๖) ดำเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้และประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ 

หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  
(๗) ประสานขอรับโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(๘) ประสานการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
           5.๑  การคมนาคมขนส่ง 
         - ทางรถไฟ มีรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านเทศบาลตำบลโคกกรวด 

         - ทางรถยนต์ 

     1. ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 2 (สายสระบุรี – นครราชสีมา) เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสภาพดีมาก
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 เลน (ถนนมิตรภาพ) 
     2. ทางหลวงแผ่นดิน  สายโคกกรวด – หนองสรวง เป็นถนนลาดยางอย่างดี มีระยะทาง 1.3 กิโลเมตร 
     3. ถนนทางหลวงชนบทที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างเทศบาลตำบลโคกกรวดกับตำบล/
หมู่บ้านต่าง ๆ เป็นถนนลาดยางสภาพดี 
                     ข้อมูลถนน 
  1.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน      13    สาย ระยะทาง     4,385   เมตร 
  2.  ถนนลาดยาง   จำนวน      13   สาย ระยะทาง   9,919   เมตร 
   

                                                       ที่มา : กองช่าง  เทศบาลตำบลโคกกรวด  
        ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564  
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         5.2 การไฟฟ้า  
ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ จำนวน 4,667 ครัวเรือน ครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้า      

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะ ยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ เทศบาลตำบลโคกกรวดจึงไม่สามารถดำเนินการได้ การแก้ปัญหาคือประสานความ
ร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้  
เทศบาลตำบลโคกกรวดก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผล
เพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน   

 5.3 การประปา 
หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา คือ การประปาเทศบาลตำบลโคกกรวด จำนวนครัวเรือน 

ที่ใช้น้ำประปาในเขตและนอกเขตเทศบาลจำนวน 4,014 ราย น้ำประปาที่ผลิตได้ประมาณ 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน   
น้ำประปาที่ใช้เฉลี่ย 4,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา คือ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง (คลองไผ่)    
โดยมีลำตะคองผ่านเทศบาลตำบลโคกกรวด  

 5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพ้ืนที่เทศบาลตำบลโคกกรวด ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์

ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์ มือถือ สำหรับ
สถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสารใช้อยู่ 

 5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  เทศบาลตำบลโคกกรวด  มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์อยู่ที่ ปั้มปตท.ประเสริฐสิน จำนวน 1  แห่ง
ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์ 
  -  มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง 6 หมู่บ้าน 
  -  มีเสียงไร้สายประจำอยู่ที่เทศบาลตำบลโคกกรวด 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด   
  -  เทศบาลตำบลโคกกรวด  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบางรายการที่ยังขาดแคลน
เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล      
โคกกรวด ในการดำเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่หากประชาชนเดื อดร้อน หรือ
หน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 
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๖. ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว       
มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย  ดังนี้ 

ข้อมูลการประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลโคกกรวด 

อาชีพ จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
เกษตรกรรม - ทำนา 73 1.40 
เกษตรกรรม - ทำไร่ 45 0.86 
เกษตรกรรม - ทำสวน 12 0.23 
เกษตรกรรม - ประมง - - 
เกษตรกรรม - ปศุสัตว์ - - 
รับจ้างทั่วไป 2,198 42.08 
กำลังศึกษา 1,009 19.31 
ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย 660 12.64 
รับราชการ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 148 2.84 
ไม่มีอาชีพ 645 12.35 
พนักงานบริษัท 194 3.71 
อาชีพอ่ืนๆ 240 4.59 

รวม 5,224 100 
                          ที่มา : ข้อมูล จปฐ. ปี 2564 

๖.๒ การประมง 
  ในเขตเทศบาลตำบลโคกกรวดไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคในครัวเรือน    
ตามฤดูกาลเท่านั้น  

๖.๓ การปศสุัตว์ 
การปศุสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลโคกกรวดเป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพ

หลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่, เป็ด, โค, สุกร, กระบือ เพ่ือจำหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน 

๖.๔ การบริการ 
โรงแรม   3 แห่ง 
ร้านอาหาร  ๔ แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง  
ร้านเกมส์  -         แห่ง 
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๖.๕ การทอ่งเที่ยว 
  ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัดงาน
ประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   

๖.๖ อุตสาหกรรม 
 -  โรงงาน   จำนวน  5   แห่ง 
 -  อู่ซ่อมรถ   จำนวน  16 แห่ง 
 -  อ๊อกเชื่อมโลหะ – โรงกลึง จำนวน  7   แห่ง 
 -  เคาะ พ่น สี   จำนวน  3   แห่ง 
 -  โรงสีข้าว   จำนวน  1   แห่ง 
 -  ทำวัสดุคล้ายซีเมนต์  จำนวน  1   แห่ง 
 -  ผลิตน้ำแขง็หลอด  จำนวน   -   แห่ง 
 -  ผลิตอาหารสัตว์  จำนวน  1   แห่ง 
 -  ผลิตน้ำดื่ม   จำนวน  1   แห่ง 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
-  ธนาคาร ๑ แห่ง ได้แก่  ๑. ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่ในปั๊มประเสริฐสิน 

                     -  โรงแรม 3  แห่ง ได้แก่ โคกกรวดรีสอร์ท ร่มไม้ปลายตะวัน และศรภีากรณ์วิว รีสอร์ท 
-  ปั๊มน้ำมัน มี  ๒ แห่ง ได้แก่ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ต้ังอยู่ริมถนนมิตรภาพ, ปั๊มโยโย่ (ปั๊มหลอด) 
-  ร้านประกอบการบริการ (แต่งผม – เสริมสวย)  15  แห่ง 
-  อู่ซ่อมรถ  จำนวน  11  แห่ง 
-  ขายวัสดุก่อสร้าง  2  แห่ง 
-  ขายรถยนต์มือสอง (รถเต็นท์)  6  แห่ง 
-  ขายอาหาร, ขายของชำ  119  แห่ง 
-  ตลาดสด  2  แห่ง 
กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  9  กลุ่ม 

-  กลุ่มอาชีพดอกไม้จันทน์   หมู่ที่ 1 
-  กลุ่มอาชีพพรมเช็ดเท้า    หมู่ที่ 1 
-  กลุ่มอาชีพนวดแผนไทย   หมู่ที ่3 
-  กลุม่อาชีพดอกจอก       หมู่ที่ 6 
-  กลุ่มอาชีพขนมไทย       หมู่ที่ 6                            
-  กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านหนองหว้า 

 ๖.๘ แรงงาน 
  จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  
เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไป
ทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้าน
ใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่
สามารถแก้ไขได้ 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1  การนับถือศาสนา   
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ดังนี้  

ที ่ ชื่อศาสนสถาน 
สถานที่ต้ัง จำนวนพระสงฆ ์

บ้าน หมู่ที ่ พระ เณร ช ี รวม 
1 วัดหนองหว้า หนองหว้า 1 13 - - 13 
2 วัดดอนแต้ว ดอนแต้ว 3 6 - - 6 
3 วัดละลมหม้อ ละลมหมอ้ 4 6 - - 6 
4 วัดโคกเพชร โคกกรวด 14 5 1 - 6 

รวม 30 1 - 31 

 7.2  ประเพณีและงานประจำปี   
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 

 7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา   
  ประชาชนในตำบลโคกกรวดมีการใช้ภาษา ส่วนใหญ่เป็นภาษากลาง – โคราช ในการสื่อสาร และมีการ
รวมกลุ่มอาชีพ ในการผลิตสินค้าต่างๆซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ตำบลโคกกรวด โดยมีกลุ่มต่างๆดังนี้  

• กลุ่มอาชีพดอกไม้จันทน์ 
• กลุ่มอาชีพพรมเช็ดเท้า 
• กลุ่มอาชีพนวดแผนไทย 
• กลุ่มอาชีพขนมไทย 
• กลุ่มอาชีพดอกจอก 
• กลุ่มโรงสีข้าวบ้านหนองหว้า 

7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่ายบ้าง ได้แก่  
เครื่องจักรสานที่ทำจากไมไ้ผ่  พรมเช็ดเท้า 
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
 8.1  ทรัพยากรน้ำ   
 ในพ้ืนทีเ่ขตเทศบาลตำบลโคกกรวด มีลุ่มน้ำตะคองไหลผ่านหมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 2    เป็นแหล่งน้ำหลักของ
ตำบล โดยน้ำอุปโภค - บริโภค ได้มาจากภาชนะกักเก็บน้ำฝน สระน้ำ บ่อน้ำสาธารณะ และน้ำใต้ดินสูบขึ้นมาทำน้ำประปา 
น้ำที่ใช้ในการเกษตรได้จากลุ่มน้ำลำตะคอง 
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 8.2 ทรัพยากรป่าไม้  
  มีป่าชุมชนและที่ดินสาธารณประโยชน์ประมาณ 11 ไร่ 1 งาน 95 ตารางวา อยู่หมู่ที่ 4 บ้านละลมหม้อ 
ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

  8.3  ทรัพยากรดิน 

  โดยทั่วไปเป็นดินลึก มีการระบายน้ำดี เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน สีน้ำตาลเข้มหรือสีเข้ม
ของน้ำตาลปนเทา ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายสีแดงปนเหลืองหรือสีเหลืองปนแดง  ปฎิกริยาของดินเป็นกรด
ปานกลางถึงเป็นกรดแก่ตอนบน และเป็นกรดแก่ถึงเป็นกรดจัดตอนล่าง ความเหมาะสมของดินทั่วไป  เหมาะสำหรับปลูก
พืชไร่และพืชสวน 

8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลโคกกรวดส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก เป็นที่นาไร่  สวน  ที่อยู่อาศัย 

ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำ
สำหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ        
ในพ้ืนที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ 
      

************************************ 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับภาค 
1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ            
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วย
การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้  
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทำ      
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม           
การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการ   
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง   
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
อย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย           
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทย        
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนำ 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา
ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของ
กลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้น
จากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ  อย่างไร     
ก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ 
๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุ
หลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้ เต็มที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพ   
การผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหา      
เรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 
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นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญ  
ต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ   
และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มี
มาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ 
ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น  
และแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู  การใช้ และการรักษา
ทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน  ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ               
และสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน  
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิด
และอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม      
และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิด
ความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและ     
วัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง 
ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ   
ที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น

ประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสำคัญกับปัญหาด้านความ
มั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้าง
บรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน  ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคี
ของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกัน
อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นใน
การกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยี
ทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วย
ทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น  แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการ
ติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น  การแข่งขันที่คาดว่า
จะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 
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นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุ
ที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียม
ความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะ
เป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการ
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น  และเป็น
ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพ
ซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศ
เพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่
ดีกว่า อาจทำให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้ง
ในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ ขณะที่
ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความ
ต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทำ
ให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับ
ความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
รวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและ
ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น  โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ  ที่
สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการ
จ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ 
ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้าน
การสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มี
มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการ
เข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  โดย
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงาน
ที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบาง
อาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความม่ันคงและ 
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คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่
จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
ที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของ
ประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น 
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น 
การพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  มีความ
ร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการ 
เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน  โดยประเทศไทยจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ        
มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิต
ได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่
สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจั ยส่งเสริมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของ
คนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการ
พัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาค
เกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความ
เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง
กับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกล
ยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็ง
ในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้ความสำคัญของ
การรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้อง
สร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ  
ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมี
เสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี  
และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและ
ลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบ
และครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่ง
จะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปใน
อนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และ 
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ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อน
ประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึง
พ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถ
ดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร  ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความ ม่ันคง  หมายถึ ง  การมี ความมั่ น คงปลอดภั ยจากภั ยและการเปลี่ ยนแปลง                   
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอก
ราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไก
ที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี 
สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มี
งานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่
อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้น
กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 
และการทำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้  ได้ แก่  ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน  ทุนที่ เป็น เครื่องมือเครื่องจักร  ทุนทางสั งคม  และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้
ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
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โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิต ิพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดย
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

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

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง 
     ของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง 
     องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ 
     จัดการตนเอง 
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๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น 
     เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง 
     สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง 
     การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี 
     ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จรยิธรรม มีจิตสำ นึกม ี
     ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 ๑.๒  ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ ๑3 (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
   การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดประสงค์เพ่ือ
พลิกโฉมประเทศไทย หรือเปลี่ยนแปลงกระเทศขนานใหญ่  ภายใต้แนวคิด “Resilience” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการลด
ความเปราะบาง  สร้างความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง  สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ  โดย
สร้างภูมิคุ้มกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  เพ่ือให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน  โดยการพลิกโฉมประเทศไทย
ครอบคลุมตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก  ในขณะเดียวกัน กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  
ยังมุ่งกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผ่านการสร้างความสมดุลในการ
กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาแก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม  รวมทั้งการสร้างความสมดุล
ระหว่างความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศกับความสามารถในการพ่ึงตนเอง  พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนองคาพยพ
ในมิติต่าง ๆ  ให้เท่าทันและสอดคล้องกับพลวัตและบริบทใหม่ของโลก  โดยคำนึ งถึงเงื่อนไขของสถานการณ์และ
ทรัพยากรของประเทศ  นอกจากนี้  กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  ยังให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่ม  และส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่น
ต่อไป 
   เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติ  และสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาประเทศทั้งหมดตามที่กล่าวถึงข้างต้น  การพลิกโฉมประเทศไทย (Thailand’s 
Transformation)  ในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 13  จึงมีเป้าหมายหลักเพ่ือพลิกโฉมประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจสร้าง
คุณค่า  สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” หรือ “Hi-Value and Sustainable Thailand” โดยใช้องค์ความรู้  ความคิด 
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สร้างสรรค์  เทคโนโลยี  และนวัติกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติ  
เพ่ือสนับสนุน  เสริมสร้างการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน  และเพ่ือส่งเสริม โอกาส
และความเสมอภาคทางสังคมอย่างทั่วถึง  ตลอดจนเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  ให้เป็นไปในทิศทางที่ประเทศสามารถปรับตัวและรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน  ตลอดจน
สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวไปพร้อมการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อม 
   เนื่องด้วยเป้าประสงค์ที่ต้องการให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทำหน้าที่ระบุ     
ทิศทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุ่งเน้นได้อย่างชัดเจน  การกำหนดกรอบแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 13  จึงมุ่งเน้นคัดเลือก
ประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญในการพลิกโฉมประเทศไทยสู่  Hi-Value and Sustainable Thailand ใน
องค์ประกอบสำคัญ  4  ประการ  ได้แก่  1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  2) สังคมแห่งโอกาสและความ
เสมอภาค   3) วิถีชีวิตที่ยัง่ยืน  และ 4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ  โดยภายใต้องค์ประกอบในแต่ละด้าน ได้มี
กำหนด “หมุดหมาย”  ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” มุ่งหวังจะ “มี” หรือต้องการจะ 
“ชจัด”  ในช่วยระยะเวลา 5 ปี  ของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 13  เพ่ือสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญต่อการ
พลิกโฉมประเทศสู่การเป็น  Hi-Value and Sustainable Thailand  ภายในปี  2570  โดยมีรายละเอียดของ
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน  และหมุดหมาย  มีดังนี้ 
  1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (High Value-Added Economy) 
      หมุดหมายที่ 1  ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินคา้เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
      หมุดหมายที่ 2  ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน 
      หมุดหมายที่ 3  ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน 
      หมุดหมายที่ 4  ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
      หมุดหมายที่ 5  ไทยเป็นประตูการค้า  การลงทนุและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกท่ีสำคัญของภูมิภาค 
      หมุดหมายที่ 6  ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน 
  2. สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) 
      หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง  และสามารถแข่งขันได ้
      หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจทันสมัย  และน่าอยู่ 
      หมุดหมายที่ 9 ไทยมคีวามยากจนข้ามรุ่นลดลง  และคนไทยทุกคนมีความคุม้ครองทางสังคมที ่

  เพียงพอ  เหมาะสม 
  3. วิธีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly  Living) 
      หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
      หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง 

    สภาพภูมิอากาศ 
  4. ปั จ จั ย ส นั บ ส นุ น ก ารพ ลิ ก โฉ ม ป ระ เท ศ  (Key  Enablers for Thailand’s 
Transformation) 
      หมุดหมายที่  12 ไทยมีกำลังคนสมรรถะสูง  มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ตอบโจทย์การพัฒนา 

     แห่งอนาคต 
      หมุดหมายที่  13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
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 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
      ➔  ร่างแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานการผลิตการเกษตรทั้งข้าว  อ้อยโรงงาน  มันสำปะหลัง  และ 
เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของประเทศ  รวมทั้งมีทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพเหมาะสมกับการเชื่อมโยงทั้งในประเทศ
และประเทศเพ่ือนบ้าน  มีทรัพยากรท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย  และมีสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย  ที่มีความสามารถ
เฉพาะทางที่โดดเด่น  แต่มีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ำ  ดินคุณภาพต่ำ  ประสบอุทกภัยและภัยแล้งซ้ำซาก  คนมี
ปัญหาทั้งในด้านความยากจนและคุณภาพชีวิต  ดังนั้น  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำเป็น
จะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานโดยใช้ความรู้  เทคโนโลยี นวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคกลุ่ม 
แม่น้ำโขง”  โดยพัฒนาภาคเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่  เพ่ือต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ  เชื่อมโยงการค้า  การลงทุนใน
ภูมิภาค  ตามแนวคิดการเป็นฐานการผลิตของประเทศท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เป็นประตูเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน
เพ่ือสร้างโอกาสในการเพ่ิมขีดความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน  โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE Direction)  ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา 3G ได้แก่  Green  พัฒนาเกษตรปลอดภัยเกษตร
อินทรีย์  พัฒนาโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยนื  (เศรษฐกิจชีวภาพ  เศรษฐกิจหมุนเวียน  และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ 
Bio Circualr Green  Economy)  และการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน  Growth  โดยใช้องค์ความรู้  เทคโนโลยี  
นวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สนับสนุนการ
พัฒนาศูนย์กลางบริการทางการแพทย์  พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  ท่องเที่ยวชุมชน  และการยกระดับคุณภาพชีวิต และ 
Gate ใช้โอกาสจากการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน  ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  พัฒนาการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว 
และโลจิสติกส ์  

1. เป้าหมายรวม 
    1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
    2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini  Coeffcient)  ในการกระจายรายได้ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือลดลง 
   2. แนวทางการพัฒนา 
    1) พัฒนาภาคเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่เพ่ือต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ 
    2) บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอเพ่ือรองรับการพัฒนา 
    3) พัฒนาผลิตภัณฑ์พ้ืนที่ไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชน 
    4) พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน  รวมทั้งพ้ืนที่ระเบียบเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-Bioeconomy)  ให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของภาค 
    5) พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
    6) ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐานและแก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้มีรายได้
น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
   
 
 
 
 
 

23



➔  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ สุรินทร)์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  

 การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  ระยะ  5 ป ี  (พ.ศ. 
2566 – 2570)  เนื่องจากเป็นการจัดทำแผนอย่างต่อเนื่องของการบริหารงบประมาณ  ซึ่งแผนพัฒนาเดิมได้สิ้นสุดลง 
(พ.ศ. 2565)  ในการจัดทำแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
นโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ไว้แล้ว  และยังเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาภาค  ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำตามกรอบแนวททางและ
หลักเกณฑ์ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกพ้ืนที่โดยยึด
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ  สามารถตอบสนองความต้องการของพื้นที่ได้อย่างแท้จริง 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1   มีพื้นท่ีทั้งหมด  32,696,887  ไร่  และมี
ประชากรทั้งหมด  6,717,536  คน  ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดนครราขสีมา  จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัด
บุรีรัมย ์และจังหวัดสุรินทร์  โดยดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภายใต้วิสัยทัศน์  “ศูนย์กลางของเกษตร
อุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้าชายแดน และสังคมเป็นสุข” 

1. ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร  พืชสมุนไพร และอาหารปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน 
2) เป็นแหล่งความท่องเที่ยวที่มีหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิง

นิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
3) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

2. เป้าหมายการพัฒนา 
“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม   

การคา้ชายแดน และสังคมเป็นสุข” 
   3. ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตร 
อุตสาหกรรมและแปรรูป 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว การค้า 
ชายแดนและผลิตภัณฑ์ไหม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

➔  ร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)           
ฉบับทบทวน   ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2566 
   (1) ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

     1. เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่ง 
     2. เป็นศูนย์กลางทางการเกษตร 

            3. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
             4. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม 
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             5. เป็นสังคมท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมีชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจ 
         พอเพียง 

             6. เป็นแหล่งพลังงานสะอาดและเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค 
             7. เป็นสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
             8. มีส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 

(2) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  
       “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ ศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาค  

        นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม และเป็นสังคมคุณภาพสูง” 
 

(3)  ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
       1) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง   

              2) ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า          
การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

       3) เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ          
เพ่ือสังคมคุณภาพสูง      

               4) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
              5) ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 
      “ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง” 

1) วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการผลิตทางการเกษตร ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพของ 

เกษตรกร 
2. เพ่ือยกระดับการผลิตและการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม 
3. เพื่อเชื่อมโยงการตลาดและสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
    1. มีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการทำเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน 1.08 ล้านไร่ต่อปี 

        2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางการเกษตรของจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 ต่อปี 
    3. ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตการเกษตรที่ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 
    4. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 
    5. สินค้าเกษตร์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 
    6. การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1 ตำบล 1 วิสาหกิจชมุชน 
3) แนวทางการพัฒนา 

 1. พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการทำเกษตรกรรม โดยการ    
ขุดลอกลำน้ำ การขุดลอกแก้มลิงเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ำต้นทุน การสร้างฝายเพ่ือชะลอน้ำ การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพ่ือร่วมกัน
ดูแลแม่น้ำลำคลองและระบบส่งน้ำ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดินเป็นของตนเอง การ
สำรวจ วิเคราะห์ และวิจัยดิน การปรับปรุง แก้ปัญหาดินเปรี้ยวและดินเค็ม อนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ จำแนกประเภท 
สำมะโนที่ดิน การจัดทำระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน เพ่ือวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน และการ
ส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านการพัฒนาที่ดิน 
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2. พัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกให้ได้มาตรฐานและมี 
มูลค่าสูงด้วยการเกษตรอัจฉริยะ โดยการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ผลไม้ และสมุนไพร ให้มีมูลค่าสูง ส่งเสริม
และสนับสนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยได้รับมาตรฐานมีการรับรอง ส่งเสริมการผลิตพืชทางเลือกที่มีมูลค่าสูงตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่แบบครบวงจร นำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มี ความเข้มแข็ง (Smart 
farmer) และมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน 

3. พัฒนาขีดความสามารถด้านปศุสัตว์ของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ต้นทุนลดลง    
และมีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ได้ผลผลิตและมีมูลค่าสูงเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยการผสมเทียมและ การกระจายน้ำเชื้อพันธุ์ดี 
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์หรือแมลงที่ตลาดมีความต้องการสูง ส่งเสริมการใช้อาหารและพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ พัฒนา
ทักษะความรู้ของเกษตรกรด้านการเลี้ยงการจัดการฟาร์ม การสุขาภิบาล    การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการอาหารและพืช
อาหารสัตว์ และการใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมบริหารจัดการ (Smart farmer) พัฒนามาตรฐานฟาร์ม (Good Farming 
Management : GFM) ของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งปศุสัตว์อินทรีย์ ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน ส่งเสริมด้านโรงงานแปรรูป 
เพ่ือให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ บรรจุหีบห่อ สินคา้ และการตรวจสอบย้อนกลับ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย/
สถาบันเกษตรกร ส่งเสริมการผลิตในลักษณะแปลงใหญ่  เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งการศึกษา
วิจัยด้านพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ การแปรรูป และอ่ืน ๆ 

      4. ยกระดับการผลิต พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตด้านการประมงของจังหวัดนครราชสีมา     
โดยการยกระดับสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ การส่งเสริมให้เกษตรกร
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับมาตรฐาน การปฏิบัติ ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (ตามมาตรฐาน GAP) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำโดยการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต      สายพันธุ์ที่เหมาะสม เพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต การจัดตั้งแปลงสาธิตการเพาะเลี้ยง    ด้วยระบบไบโอฟลอค (biofloc) เพ่ือ
เป็นศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร รวมทั้งพัฒนามาตรฐาน   การผลิตและการตามสอบสินค้าประมง และ การ
สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนองค์กรประมงท้องถิ่น หรือ ชมรม ให้มีความเข้มแข็ง 

4. บริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและคงความ 
หลากหลาย โดยการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพ่ือสร้างสมดุลและความหลากหลายเพ่ือให้มีทรัพยากรใช้อย่างยั่งยืน การ
ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำสัตว์น้ำประจำถิ่นหรืออัตลักษ์ของจังหวัดนครราชสีมาและสัตว์น้ำที่มีความเหมาะสมให้เพียงพอต่อการ
บริโภคและการส่งออก การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมเพ่ือการบริหารจั ดการทรัพยากรสัตว์น้ำรวมถึงสนับสนุน
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ การวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและนำงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้ไปใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมง 

5. ยกระดับการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการส่งเสริมและ 
สนับสนุนให้เกษตรกรมีทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวางแผนการผลิตและการจัดการ และการ
ส่งเสริมเกษตรกรในทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตร รวมถึงสินค้า เกษตรให้มี
มูลค่าเพ่ิมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับเกษตรกร 

6. ยกระดับขดีความสามารถทางการตลาดสินค้าเกษตรให้เกษตรกร โดยจัดเขตส่งเสริม 
อุตสาหกรรมศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า การลงทุนด้านเกษตรและอาหาร รวมทั้งตลาดประมูลสินค้าเกษตร และส่งเสริมให้
สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 
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7. ส่งเสริมการสร้างช่องทางการตลาดปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร โดยการจัดกิจกรรมทางการ 
ตลาดเพ่ือส่งเสริมช่องทางการจำหน่วยสินค้าการเกษตร เช่น การจัดงานมหกรรมปศุสัตว์โคราช , จัดงาน Roadshow 
สินค้าปศุสัตว์ การจัดเทศกาลอาหารปิ้งย่าง เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่โดยเน้นการสร้างมาตรฐาน
การตลาดปศุสัตว์ เช่น การพัฒนาการซื้อขายโดยการชั่งน้ำหนัก ผลักดันให้เกิดการกำหนดราคากลางสินค้าปศุสัตว์ ตลาด
ซื้อขายออนไลน์ เป็นต้น 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๒ 
      “ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพเิศษ" 

1) วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ือยกระดับระบบนิเวศทางการท่องเที่ยว (Tourism Eco System) ของจังหวัด 

นครราชสีมาให้โดดเด่น มีอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ และเชื่อมโยงในทุกมิติ 
          2. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของจังหวัดนครราชสีมา 
           3. เพ่ือยกระดับชุมชนให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และศิลปวัฒนธรรม 

เพ่ิมข้ึน 
         4. เพ่ือยกระดับความเชื่อมั่นในการจัดงานในโคราชเมืองไมซ์ซิตี้ (MICE City) ทีม่ีความ 

ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
    5. เพ่ือพัฒนาและยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ขนส่ง ของจังหวัด 

นครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
      6. เพื่อพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ 

อุตสาหกรรม เชิงนิเวศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 

          1. GPP ด้านการท่องเที่ยว เพ่ิมข้ันร้อยละ 1-2 ต่อปี 
        2. ร้อยละ 80 – 85 ของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ            

การทอ่งเที่ยวของจังหวัด 
    3. เมืองและชุมชนที่มศีักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า          

10 -20 ชุมชนต่อปี 
    4. ผู้เข้าร่วมในการจัดงานเมืองไมซ์ (MICE City) ของจังหวัด ร้อยละ 80 – 85 มีความ 

เชื่อมั่นในความปลอดภัยจากปัญหา Covid-19 
       5. ระบบการคมนาคม ขนส่งของจังหวัด ได้รับการพัฒนา ครบทั้ง 3 ประเภท 
         6. GPP ภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ต่อปี 
       7. มีเงินลงทุนเข้ามาในจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 ต่อปี 

3) แนวทางการพัฒนา 
    1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศทางการท่องเที่ยว (Tourism Eco System) ของโคราชสู่ 

การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภท โดยเฉพาะการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้มีความสะดวก สะอาด และปลอดภัย จัดให้มีกิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา 
และกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างความยั่งยืน และรวมถึงการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการระบบการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมา ให้รองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในยุควิถีใหม่ 
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          2. ยกระดับเมืองท่องเที่ยวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยการคัดเลือกพ้ืนที่/ 
ประเภทของเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพ่ือ
สร้างความยั่งยืน 

     3. ยกระดับความปลอดภัยของเมืองจัดการประชุม นิทรรศการ และงานอีเว้นต์ (MICE  
City)   โดยการสร้างอุปทานของโคราชเมืองไมซ์ซิตี้ ให้มีความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  การส่งเสริมการจัดงานประชุม นิทรรศการ และงานอีเว้นต์ของโคราชเมืองไมซ์ (MICE City) และ
การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ โคราชเมืองไมซ์ เพ่ือสร้างความยั่งยืน 

    4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยการส่งเสริม 
ระบบบริหารจัดการท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา มุ่งสู่ความเป็นเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ระหว่าง EEC กับ CLMV 

    5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือรองรับการ 
เติบโตทางเศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ว 

    6. พัฒนาอาชีพและรายได้ของภาคอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยการเพ่ิม 
ทักษะบุคลากรในจังหวัดเพ่ือรองรับการเติบโตของท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา 

    7. ส่งเสริมเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ (Pubic Private Partnership: PPP) โดยการ 
ส่งเสริม  ให้เกิดกิจกรรมภายใต้กรอบทางการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ (Northeastern 
Economic Corridor: NeEC - Bioeconomy)  ของจังหวัดนครราชสีมา การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เขตพ้ืนที่
และการมีส่วนร่วมการลงทุนท่าเรือบกนครราชสีมาในรูปแบบ PPP การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการลงทุน
ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศูนย์กระจายสินค้า
ภาคเอกชน 

8. ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง อุตสาหกรรมเป้าหมาย และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดย 
การพัฒนาความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ และส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ของพ้ืนที่ที่มีความได้เปรียบด้านการแข่งขัน 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 
          “เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  เพ่ือสังคมคุณภาพสูง”  

1) วัตถุประสงค์ 
           1. เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และวัยทำงานที่ได้รับผลกระทบจาก 

วิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้ 
           2. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดในลักษณะการทำงานแบบบูรณาการ 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
         1. ผู้สูงวัยทุกคนมีสุขภาพท่ีดี 
          2. ร้อยละ 2๕ ของผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ มีงานทำ และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

                 3. เด็กอายุ 6-12 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีภาวะโภชนาการเท่ากับหรือมากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด 
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            4. ผู้เรียนระดับปฐมวัยทุกคน ได้รับการเตรียมความพร้อม ให้เจริญเติบโตตามวัย และ
ผู้เรียน  ทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาครอบคลุมตามหลักสูตร มีสมรรถนะที่จำเป็น อ่านออกเขียนได้ตามวัย คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยได ้

        5. เมืองเป้าหมายของจังหวัด จำนวน 2 เมือง ได้รับการประกาศเป็นเมือง Smart city  
พร้อมทั้งสามารถรักษามาตรฐานได้อย่างยั่งยืน 

       6. ประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมาก 
ยิ่งขึ้น 

3) แนวทางการพัฒนา 
    1. ขับเคลื่อนกิจการผู้สูงวัยให้ไปสู่ตามเกณ์มาตรฐาน โดยการใช้กลไกระดับตำบลในการ 

ขับเคลื่อนกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุคุณภาพต่อเนื่อง และการใช้กลไกในระดับอำเภอในการพัฒนาสู่เมืองที่เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานรวมถึงขับเคลื่อนชมรมผู้สูงวัยให้ไปสู่เกณฑ์ท่ีกำหนด 

    2. ยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยการเพ่ิมการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุโดยการ 
คัดกรอง ADL การลดกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง และ การเพ่ิมศักยภาพทีมป้องกันการพลัดตกหกล้ม 

    3. เร่งรัดการกลับคืน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประชาชน อันเนื่องจากปัญหา  
Covid-19   โดยการใช้กลไกของตำบลที่ใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนมากที่สุดใน การให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน   ด้าน
การดำรงชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา Covid-19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาชีพตามปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน ในสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน เช่น การใช้ประโยชน์   จากนวัตกรรมและต่อยอดสู่การ
สร้างอาชีพใหม่แก่ชุมชน และการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมที่มีคุณค่า  เพ่ือการสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจ
ในภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 

   4. เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน ให้มีทักษะชีวิตขั้นพ้ืนฐานที่จำเป็น 
และ   มีเครื่องมือในการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาสู่มาตรฐานสากล และศตวรรษที่ 21 ด้วยการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยให้
เจริญเติบโตตามวัยก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาโดยให้คลอบคลุมและทั่วถึงในทุกพ้ืนที่การพัฒนาเด็กวัยเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมุ่งให้ครอบคลุมตามหลักสูตร มุ่งให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่จำเป็น และมีขีดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยได้ 

   ๕. เร่งรัดการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย  
เพ่ือให้อยู่ดีมีสุข ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และส่งเสริมการ 
บูรณาการแก้ไขปัญหาด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
ด้วยการใช้กลไกระดับพื้นท่ีในการขับเคลื่อนการดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทุกช่วงวัย 

   6. ส่งเสริมการขับเคลื่อนแนวคิดการเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร้อม 
ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ในสังคมที่เป็นธรรมไม่ทอดทิ้งกัน โดยการส่งเสริมแนวคิดจิตอาสา และขยาย
ฐานไปสู่ทุกหน่วยทางสังคมของจังหวัด และการสนับสนุนการสร้างเสริมในการวิเคราะห์และรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง เพ่ือ
การตัดสินใจ ในการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ 

    7. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถ            
อย่างต่อเนื่องของประชาชน โดยการสร้างโอกาสของวัยแรงงาน ได้ Up/Re Skill ให้มีทักษะเพียงพอ  เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในอนาคต และการใช้เทคโนโลยีสู่การแก้ปัญหาเมือง และความเป็นเมืองอัจฉริยะ 

   8. ส่งเสริมการดูแลสุขภาวะของประชาชน โดยการควบคุมและป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน  
และการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่ 
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   ๙. ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดในลักษณะการทำงานแบบบูรณาการ               
โดยยกระดับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เน้น
การมีส่วนร่วมในทุกมิติ และการขับเคลื่อนการบริหารตามแนวทางที่กำหนดไว้ร่วมกัน   เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน  

10. เร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดให้ไปสู่การเป็น Smart City โดยพัฒนา 
ปรับปรุงระบบสนับสนุนการบริหารและให้บริการตามแนวทางของ digital transformation 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 
      “ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและ
ยั่งยืน” 

1) วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัด มีความสมบูรณ์ เกิดสมดุล ยั่งยืน และลดผลกระทบ 

จากสัตว์ป่าออกนอกพ้ืนที่อนุรักษ ์
         2. เพื่อปรับปรุง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม 

     3. เพ่ือให้จังหวัดมีสภาพแวดล้อมที่ดีและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (คุณภาพอากาศ คุณภาพ 
น้ำ และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย) 

        4. เพื่อให้มีทรัพยากรน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ และลดปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย 
         5. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงมาตนเองด้านพลังงาน 
         6. เพื่อรักษา ต่อยอด และยกระดับคุณค่าฐานทรัพยากร ระบบนิเวศ และความ 

หลากหลายทางชีวภาพ ในระดับชาติและนานาชาติ สู่ วิถีชีวิตชุมชนที่ยั่งยืน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม         
(Korat Green Deal) 

      2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
          1. พ้ืนที่ป่าเพ่ิมข้ึน 12,000 ไร่ต่อป ี
          2. สัตว์ป่าออกนอกพ้ืนที่ลดลง 
          3. พื้นที่ดินเค็มในแต่ละปีได้รับการจัดการและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 2 
          4. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในชุมชนเมือง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
          5. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ร้อยละ 75 ของปริมาณเขยะที่เกิดขึ้น ได้รับการจัดการ

อย่างถูกต้อง 
          6. คุณภาพน้ำในลำน้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี (โดยวัด

ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ) 
         7. หมู่บ้านมีปริมาณน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคในระดับที่เพียงพอเพ่ิมข้ึน 
          8. จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และอุทกภัยลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี 
         9. ปริมาณพลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทนที่ผลิตได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี 
         10. พ้ืนที่อนุรักษ์ของจังหวัด ทั้ง 5 แห่ง ยังคงสถานะในระดับชาติ และนานาชาติ (มรดก

โลก 1 แห่ง พืน้ที่สงวนชีวมลฑล 1 แห่ง จีโอพาร์ค 1 แห่ง และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2 แห่ง) 
     11. ปริมาณคาร์บอนเครดิตต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี 
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3) แนวทางการพัฒนา 
       1. ยกระดับการป้องกันและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าในส่วนของการป้องกันปราบปรามการลักลอบตัด 

ไม้ทำลายป่า การจัดการไฟป่า และการฟ้ืนฟูสภาพป่า 
    2. เร่งรัดการดำเนินการเพ่ือลดจำนวนสัตว์ป่าออกนอกพ้ืนที่ โดยการกำหนดมาตรการ 

ป้องกันและติดตามสัตว์ป่าออกนอกพ้ืนที่ การ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำและแหล่งอาหารสัตว์ป่าในพ้ืนที่เสี่ยง และการพัฒนาระบบ
ติดตาม และคาดการณ์สภาพอากาศ สำหรับการจัดการแหล่งน้ำในพ้ืนที่ต้นน้ำ 

    3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนที่ดินเค็ม โดยการเร่งการลดระดับความเค็มของดินใน 
พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาการป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม และการปรับปรุงบำรุงดินและปลูกพืชทนเค็ม รวมทั้งการพัฒนา
วิธีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ดินเค็มในการทำการเกษตรทางเลือก 

    4. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ด้วยการลดและติดตาม 
ปริมาณฝุ่นละออง โดยใช้เทคโนโลยีแพลทฟอร์มเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ดำเนินการตามมาตรการการ
เฝ้าระวัง และจัดกิจกรรมที่ช่วยในการลดปริมาณฝุ่นละออง 

    ๕. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกขยะในชุมชน ดำเนินกิจกรรม  
3 R การนำขยะรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์เพ่ิมมูลค่าก่อให้เกิดรายได้และปรับปรุงระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลัก
วิชาการ 

    6. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียก่อนลงสู่แหล่งน้ำ โดยเร่งบำบัดน้ำเสียในชุมชนและ 
น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมให้มีค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง และการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสี ยให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

    7. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค โดยการจัดให้มีน้ำอุปโภคบริโภคให้ 
หมู่บ้านที่ขาดแคลน และจัดหาน้ำสำรอง 

8. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการภัยแล้ง น้ำท่วมขัง และอุทกภัย โดยการพัฒนาระบบ 
สารสนเทศเพ่ือลดและติดตามการเกิดปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมขังรอการระบาย อุทกภัย และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      
เพ่ือป้องกันการเกิดภัยพิบัต ิ

    ๙. ส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน โดยเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจาก 
พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล และพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ 

10. บริหารจัดการโคราชจีโอพาร์คให้เกิดความยั่งยืน โดยการประชาสัมพันธ์ และสร้างการ 
รับรู้ ความรู้ ความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น พัฒนาศูนย์เรียนรู้แหล่งโคราชจีโอพาร์ค ส่งเสริมการ
อนุรักษ์มรดกทางธรณี ธรรมชาติ และวัฒนธรรม โคราชจีโอพาร์ค ทักษะภูมิปัญญาท้องถิ่ นต่อยอดผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์
ท้องถิ่น การศึกษาหลักสูตรโคราช จีโอพาร์ค และเชื่อมโยงโปรแกรมการอนุรักษ์อ่ืนของยูเนสโกในพ้ืนที่จังหวัด 

11. บริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช โดยประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้  
ความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบพ้ืนที่สงวนชีวมณฑล ต่อยอดผลงานวิจัยความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพ่ือการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงโปรแกรมการอนุรักษ์อ่ืนของยูเนสโกในพื้นที่จังหวัด 

12. บริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ โดยการส่งเสริมการมีส่วน 
ร่วมของชุมชนรอบพ้ืนที่มรดกโลก การดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พ้ืนที่มรดกโลก และเชื่อมโยงโปรแกรมการอนุรักษ์อ่ืน
ของยูเนสโกในพื้นที่จังหวัด 

13. ส่งเสริมกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๕ 
      “ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน” 

1) วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให้ประชาขนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเกิดความสงบเรียบร้อย        

ภายในจังหวัด 
        2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
         3. เพ่ือยกระดับการจัดการป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
         1. คดีอาญา (ท่ีสำคัญ) ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 

                2. พื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี 
         3. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากรลดลง ร้อยละ 2 ต่อปี 

   3) แนวทางการพัฒนา 
                1. พัฒนาขีดความสามารถในระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน โดยการสร้างเครือข่ายบูรณาการในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในชุมชน การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ในพ้ืนที่เสี่ยงของจังหวัด และการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยง เส้นทางคมนาคมหลัก และเส้นทางรองของจังหวัด 

    2. ยกระดับการรับรู้ของประชาขนในความรับรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน โดยการ 
สร้างการรับรู้กฎหมาย สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

    3. เพ่ิมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการเสริมสร้างแนวทาง 
ในการป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย และสร้างการรับรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน 

    4. ยกระดับการจัดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการเสริมสร้างความปลอดภัย 
และลดผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน และสร้างการรับรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชน 

 

 ๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา       
(พ.ศ.2566 – 2570) 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้ นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่  รักษาสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ปกป้องสถาบัน  พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  สานต่อแนวทางพระราชดำริ  ด้านการศึกษา  
การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดี  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำร ิ 
๑.๑)  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็น

ระบบตามแนวทางพระราชดำริ  เช่น บริหารจัดการ “น้ำ” เตรียมรับมือ “สู้ภัยแล้ง” 
๑.๒)  ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.๑)  ยกระดับคุณภาพการศึกษา  ผลิตคนที่มีคุณภาพ  และมีสติปัญญารอบรู้  เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง 
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2.๒)  ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ  เช่น  การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ  
เด็ก  สตรี  และผู้ด้วยโอกาสให้ดีขึ้น 

2.3) พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น  สาธารณสุขสร้างสุขภาพประชาชน 
“3อ.2ส” (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

2.4) ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.5) ทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่ 

3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
3.๑)  ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ  เกษตรกรรม  

อุตสาหกรรม  ท่องเที่ยวและบริการยกระดับมาตรฐานการผลิต  และการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร  เพ่ิมปริมาณ
คุณภาพการผลิต  ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย  เกษตรอินทรีย์  ลดต้นทุนการผลิต  เพิ่มช่องทางการตลาด  ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรและเครือข่ายเกษตรกร  เร่งรัดสร้างอาชีพเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน 

3.๒)  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจ  และพืชเศรษฐกจิสร้างรายได้ 
3.3) บริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน  สร้างโครงข่ายน้ำ เพ่ือการเกษตร  

น้ำสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

4.๑)  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง 
4.2) บำรุงรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการจัดสรรที่ดีมีคุณภาพ 
4.3) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมศธีรรมอันดีของ

ประชาชน 
4.4) ประสานขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน 
4.5) สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา  บำรุงสถานที่สำหรับกีฬาการท่องเที่ยวและสุขภาพ  จัดให้มี

สวนสาธารณะ  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.๑)  ยึดหลักธรรมาภิบาล มุง่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนน 
5.2)  พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.3)  สนับสนุน  ส่งเสริมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ืออนาคต 
5.4)  ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทำงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต  ยกระดับ 

ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
   5.5) นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   5.6) ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน 

 ๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่ม
เครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้ 
 
  
 

33



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่  
(New Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศท่ีมีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาท ิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio- 
Med) อาท ิเทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ 
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-
Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture &  
High Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
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๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒.๑ วิสัยทัศน ์

เทศบาลตำบลโคกกรวด  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
 

 

  2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโคกกรวด 
  เพ่ือเป็นการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกกรวดรีบรรลุวัตถุประสงค์  พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ได้ร่วมกัน 

วางไว้ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาไว้ 10 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

  2.3 เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคและทำการเกษตรเพิม่ข้ึน 
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานและเกิดการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง 
3. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
5. ประชาชนเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขมีสุขภาพแข็งแรง 
6. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มาตรฐานปลอดภัยใช้งานได้ด ี
7. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

 
 
 
 

โคกกรวดเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจคู่ชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วม 
ศูนย์รวมวัฒนธรรมประเพณี มีธรรมชาติยั่งยืน 
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  2.4 ตัวชี้วัด 
1. จำนวนครั้งที่มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร 
2. จำนวนเกษตรกรที่มีได้รับการช่วยเหลือ 
3. จำนวนเส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
4. จำนวนเส้นทางระบายน้ำที่มีมาตรฐาน การระบายน้ำสะดวกไม่ท่วมขัง 
5. จำนวนการใช้น้ำประปาท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
6. สามารถระบายน้ำได้ดี (จากการขุดลอก) 
7. จำนวนเด็ก เยาวชนมีความรู้เพิ่มมากขึน้ 
8. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการกีฬาสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรคเพ่ิมข้ึน 
9. จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคติดต่อลดลง 
10. จำนวนประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพ่ิมข้ึน 
11. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง 
12. ประชาชนเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมและประเพณีเพ่ิมข้ึน 
13. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทุกปี 
14. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
15. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือเมื่อประสบภัย 
16. จำนวนของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
17. มีการทำกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำทุกปี 
18. ปริมาณขยะตกค้างลดลง 
19. ไม่มีการร้องเรียนปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อม 
20. จำนวนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ที่ไม่ได้รับการดูแลลดลง 
21. จำนวนที่มีการส่งเสริมการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
22. จำนวนผู้ว่างงานลดลง 
23. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  2.5 ค่าเป้าหมาย 
1. ประชาชนมีแหล่งสำหรับอุปโภคและทำการเกษตรเพียงพอและท่ัวถึง 
2. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
3. เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งองค์กรภาคเกษตร 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้และปลอดยาเสพติด 
5. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
6. ประชาชนเดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการเพียงพอและท่ัวถึง 
7. ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่ 
8. ระบบบริหารงานและการบริการมีประสิทธิภาพ 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสังคมสงบสุข 
10. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษและมีความสมดุลอย่าง

ยั่งยืน 
11. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
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  2.6  กลยุทธ์ 
1. พัฒนาขุดลอกคูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ 
2. ส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมี

คุณภาพ 
3. เสริมสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆที่เหมาะสมทางการเกษตร 
4. ส่งเสริมด้านการสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน 
5. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถที่พ่ึงตนเองได้และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน

ชุมชน 
6. ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและป้องกัน

โรคติดต่อ 
7. ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 
8. พัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค 
9. ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง 
10. สนับสนุนการวางผังเมือง 
11. ส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
12. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
13. พัฒนาระบบการบริการให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
14. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
15. ส่งเสริมการปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสนับสนุนการรักษาความสงบรักษาเรียบร้อย

และความม่ันคง 
16. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
17. รณรงค์สร้างจิตสำนึกการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม 
18. พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ 

  2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จุดมุ่งหมายสำคัญของการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกกรวด เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและ 

การจัดการอย่างต่อเนื่อง โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ โดยแบ่งตามพันธกิจ ดังนี้ 
1. ส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ และภาคเกษตรให้เข้มแข็งเพ่ือบรรเทาปัญหาความ

ยากจน 
2. จัดให้มีเส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ำ ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ และภาคเกษตรให้เข้มแข็งเพ่ือบรรเทาปัญหาความ

ยากจน 
4. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
5. บำรุงรักษาจำรีตประเพณที้องถิ่น และพัฒนาการท่องเที่ยว 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
7. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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8. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของเสีย 
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการให้มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี
  ๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
     ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ของเทศบาลตำบลโคกกรวด มีความ
สอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3  และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน  

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  - มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 75 เป้าหมาย คือ 

ต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100 โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย 
ปัญหาคือ เทศบาลยังขาดงบประมาณในการดำเนินการ การแก้ปัญหาคือ ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่างๆ และเทศบาลฯ ก็ได้ตั้งงบประมาณดำเนินการด้วยบางส่วน 

-  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือ ไฟฟ้าส่อง 
สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากค่าเปอร์เซ็นต์การใช้ไฟฟ้าเกิด
จำนวนที่กำหนด ทำให้เทศบาลฯต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น การแก้ปัญหาคือ ประสานขอความ
ร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือขอยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าในส่วนนี้ 

-  การประปา เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลัง  
คาเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุ
เนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพ้ืนที่อ่ืนทำให้
มีค่าใช้จ่ายมาก ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถท่ีจะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 

เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันทีการพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่
สามารถดำเนินการได้นั้น เช่น โครงการก่อสร้างโรงสูบจ่ายสารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ เทศบาลก็ได้นำบรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการ
ได้ต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 

2) ด้านเศรษฐกิจ 
  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ  35.50   

คนอายุ 15 – 60 ปี มีอาชีพและรายได้ 2,246 คน  ผู้สูงอายุ  60  ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้  จำนวน 602 คน  
การขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการ
ปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนลงสู้รางระบายน้ำมีมากขึ้น  เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังเทศบาล  การแก้ปัญหาคือ เทศบาล
ก็ได้ลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการทำความสะอาดท่อและรางระบายน้ำในชุมชน โดยการจ้าง
แรงงานในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบายน้ำลดลง  ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมมากขึ้น  และทำให้ประชากรมี
รายได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งเทศบาล  ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด 

3) ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีน้ำสะอาดสำหรับด่ืม 

และบริโภคเพียงพอตลอดปี  และมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  ปัญหาคือ มีบางครัวเรือนที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือ  
เทศบาลได้มีโครงการซ่อมแซมบ้านคนจน  แต่งบประมาณมีจำกัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้เทศบาลก็จะดำเนินการให้
ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน และเทศบาลได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความช่วยเหลือ    

4) ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคท่ีมักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก        
มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรอง
หรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกัน
รณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  
การใช้ยาเพ่ือบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรม
เพ่ือแก้ไขปัญหา   

5) ด้านการศึกษา 
  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรอายุ  15 – 60  ปีเต็ม ร้อยละ  100  อ่าน  เขียน 

ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  6–4  ปี  ร้อยละ  100  ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9  ปี  ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า   ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี   ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ 
ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหาร
กลางวัน ให้กบัทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     
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6) ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 

  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และประชากรบางรายที่ 
ไปร่วมทำกิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตเทศบาลให้ความร่ วมมือกันทำกิจกรรมสาธารณะต่างๆ  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราวบาง
ครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุก
คนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้ชุมชนเห็นความสำคัญของครอบครัว  เช่น   การแข่งขันกีฬา
ชุมชน  แอโรบิคแด๊นส์  งานประเพณี  เป็นต้น 

7) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือทุกชุมชนในเขตเทศบาลยังต้องการให้มีการป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม  
วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจจุดบริการ  
ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่ างมาก  
การแก้ไขปัญหาคือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย  
และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ  การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  
เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการ
ร่วมมือกันหลายฝ่าย  เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่
สามารถดำเนินการได้    

8) ด้านยาเสพติด 
  ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลางได้แจ้งให้กับ 

เทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็
เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ  การ
แก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้ง
เบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ 
เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 
9) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ในพ้ืนทีข่องเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  พื้นที่ 
เพาะปลูก ตามลำดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  
ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ำใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็น น้ำกร่อย  ไม่
สามารถท่ีจะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ำฝน  น้ำในการเกษตร
ก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  
เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา 
เทศบาลได้จัดทำโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหา
ถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้ง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   
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10) ด้านการเมือง-การบริหาร 

                  เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด  18  ชุมชน  แต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็น
ตัวแทนของชุมชน  7  คน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ
เลือกตั้งเป็นอย่างดี  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมี
การเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  การแก้ไขปัญหาของเทศบาลคือ  ขอความ
ร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ  การรณรงค์  
ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ 
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาล  ใน
การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดง
ความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้เทศบาลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้  เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือนำ
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัด
ด้านงบประมาณ  มีอัตรากำลังพนักงานเทศบาลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้าน
บริการ 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน 
อนาคต 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ไดพิ้จารณาร่วมกันวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาสหรือ SWOT เป็น 
เครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารกำหนดจุดแข็ง และจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการทำงานขององค์กรและ
ข้อจำกัดในการพัฒนา สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง (S : Strength) 
  -  ประชาชนมีคุณภาพ  และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นท้ังในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
และคุณภาพชีวิต 
     -  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนสมบูรณ์ 
  -  มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกอยู่ห่างตัวเมืองไม่มาก 
  -  มีโรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
  -  ผู้นำชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา 
  -  เทศบาลตำบลโคกกรวดมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ 
เดือดร้อนของประชาชน 
  -  มีการประสานร่วมระหว่างเทศบาลโคกกรวดกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
  -  สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน 

จุดอ่อน (W : Weakness)         
       -  เป็นชุมชนดั้งเดิมมีบ้านเรือนของประชาชนปลูกสร้างอยู่หนาแน่นและบางส่วนเป็น   บ้านไม้แออัด 
  -  ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง  การกำหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร 
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   -  เป็นสังคมชุมชนกึ่งเมือง  ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพือ่ดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชน 
ในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง   
  -  บางส่วนเป็นชุมชนบ้านจัดสรร  ขาดการให้ความร่วมกิจกรรมชุมชน 
  -  เดก็และเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศกึษาต่อระดับที่สูงขึ้น 
  -  มีชุมชนที่ย้ายโอนมาจากชุมชนเมืองหลายชุมชนเป็นเหตุแห่งการอาจก่อให้เกิดปัญหา 
        ด้านคุณภาพชีวิตประชาชน 
  -  ผู้ปกครองขาดความม่ันใจสถานศึกษาในพ้ืนที่จึงนำลูกหลานไปศึกษาสถาบันการศึกษาในเมือง                       

โอกาส (O : Opportunity)         
         -  จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีแผนงานโครงการ 
ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
         -  มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่ภาคอีสานหลายจังหวัด 
  -  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ  
  -  มีบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่  ทำให้ธุรกิจหอพักและบ้านเช่าขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว 
  -  เทศบาลตำบลโคกกรวด  สามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นได้เกินกว่าประมาณการปีละ
ประมาณร้อยละ  20  

ภาวะคุกคาม (T : Treat)  
  -  มีความแตกต่างทางฐานะและสังคมระหว่างชุมชนเดิมกับชุมชนบ้านจัดสรร 
  -  ประชาชนมาจากหลายชุมชนมีพ้ืนฐานความรู้และพ้ืนฐานทางสังคมแตกต่างกัน      
  -  การถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ทำให้การปฏิบัติงาน  เกิดความล่าช้า      
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
  -  การพัฒนาบางส่วนต้องเป็นไปตามกฎหมาย  จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้ 
ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ทำได้ยากมาก 
  -  กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
      ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนั้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1.การสานต่อแนวทาง
พระราชดำร ิ

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำใน
การเกษตรและนำ้ประปา
สำหรับอุปโภค-บรโิภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ำและน้ำประปา
ในการอุปโภค-บรโิภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่งน้ำ
และมีน้ำประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

2.ด้านการพัฒนา
การศึกษา 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนท่ีพอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงข้ึน     
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

3.ด้านการพัฒนาการ
เกษตร 

2) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ำระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

 - เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

4.ด้านการพัฒนา
สังคม 

1) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

2) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนทำให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนทำให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขตเทศบาล - ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

3) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ำท่ียังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ำฝน น้ำท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บรโิภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภคน้ำ
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

4) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ลำพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

 - ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี

5) เยาวชนและวยัรุ่นตดิ
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

 - เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขตเทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

5.ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  ดรคระบาด  
โรคตดิต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

 - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

 

3) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

 - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

6.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

1) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ดำเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาล 

- ทางและทีส่าธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

2) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ำยังไม่เพยีงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความรำคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ำ - พื้นที่ในเขตเทศบาล - มีรางระบายนำ้
สามารถระบายน้ำได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
รำคาญ 

3) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและเทศบาลไม่
สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนท่ียังไม่เป็นท่ี
สาธารณะ จะดำเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ดำเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

7.ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพรีและ๓มิปญัหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประ
เพรีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณของ
ปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวงัและ แนว
โนม 

อนาคต 
8.ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมอืงท่ีดี 

1. ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจในการเลือกตั้ง 
 

-ความรู้ประชาชน 
- การปฏิบัติงานรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น   

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ต้องการให้ส่งเสริมให้
ความรู้ประชาธิปไตยแก่
ประชาชน 
- ต้องการใหก้าร
ปฏิบัติงานรวดเร็วยิ่งขึ้น   

2. ประชาชนเบือ่หน่ายกับการ
เลือกตั้งบ่อยครั้ง 
3. การมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมในหมู่บ้าน และการ
ประชาคมหมู่บ้านค่อนข้างเบา
บาง 
4. เขตรับผิดชอบกว้างและ
ปริมาณงานมีมากทำให้ความ 
สะดวกในการปฏิบัติงานอาจ
ล่าช้า 

9.ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม
มากขึ้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
บนถนน 

มีระบบควบคุมการจราจร 
เช่น ติดต้ังสัญญาณไกระ
พริบเพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการทำลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมท้ังเกิดการทะเลาะวิวาทกัน
ในชุมชน  

- การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและรกัษา
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วนราชการ 
เช่น การติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  การให้ผู้นำ อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุทะ
เลาวิวาท 

10.ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

1) เป็นพื้นท่ีท่ีมีดินเค็มและน้ำ
ใต้ดินเป็นน้ำเค็มหรือมีรสกร่อย 
ไม่สามารถใช้ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคได้ 

- ดินและน้ำใต้ดิน - พื้นท่ีในเขตเทศบาล - ปัญหาเร่ืองดินเค็มลดลง 
จัดหาแหล่งน้ำจากแหล่ง
อื่นเพิ่มมากขึ้น   

2) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ำเสีย
เพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่นเหม็น
รำคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาล 

- ปัญหาขยะและนำ้เสีย
ลดลผู้ประกอบการ
สามารถกำจัดขยะและนำ้
เสียเองได้โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.              
(พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ.2561 - 2580)

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
     ฉบับท่ี 13             
  (พ.ศ.2566 - 2570)

ร่างแผนพัฒนาจังหวัด  
    (พ.ศ.2566 -2570)

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ใน

เขตจังหวัด
นครราชสีมา   (พ.ศ.

2566 - 2570)

1. ยุทธศาสตร์สานต่อ
แนวทางพระราชด าริ

5. การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

1. ส่งเสริม พัฒนา และ
ยกระดับด้านการเกษตร
 และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

1. โครงการตาม
แนวทางพระราชด าริ

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา

3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

2. สังคมแห่งโอกาสและ
ความเสมอภาค             
  4. ปัจจัยการสนับสนุน
การพลิกโฉมประเทศ

3. เสริมสร้างและพัฒนา
คน ชุมชน เมือง และ
การยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐเพ่ือสังคม
คุณภาพสูง

2. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร

2. การสร้างความสามารถ
ในการเข่งขัน

1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

1. ส่งเสริม พัฒนา และ
ยกระดับด้านการเกษตร
 และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม

2. การสร้างความสามารถ
ในการเข่งขัน                 
    3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์    4. 
ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

2. สังคมแห่งโอกาสและ
ความเสมอภาค

3. เสริมสร้างและพัฒนา
คน ชุมชน เมือง และ
การยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐเพ่ือสังคม
คุณภาพสูง

2. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสาธารณสุข

3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม    
        2. สังคมแห่ง
โอกาสและความเสมอภาค

3. เสริมสร้างและพัฒนา
คน ชุมชน เมือง และ
การยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐเพ่ือสังคม
คุณภาพสูง

2. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

2.8  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

46



ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.              
(พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ.2561 - 2580)

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
     ฉบับท่ี 13             
  (พ.ศ.2566 - 2570)

ร่างแผนพัฒนาจังหวัด  
    (พ.ศ.2566 -2570)

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ใน

เขตจังหวัด
นครราชสีมา   (พ.ศ.

2566 - 2570)

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. การสร้างความสามารถ
ในการเข่งขัน

1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม    
        2. สังคมแห่ง
โอกาสและความเสมอภาค

2. ส่งเสริม พัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือ
ยกระดับเศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว การค้า การ
ลงทุนอุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ BCG และเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

4. การพัฒนาเมือง

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเท่ียว

2. การสร้างความสามารถ
ในการเข่งขัน

1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

2. ส่งเสริม พัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือ
ยกระดับเศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว การค้า การ
ลงทุนอุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ BCG และเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

4. การพัฒนาเมือง

8. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี

6. ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

4. ปัจจัยการสนับสนุน
การพลิกโฉมประเทศ

3. เสริมสร้างและพัฒนา
คน ชุมชน เมือง และ
การยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐเพ่ือสังคม
คุณภาพสูง

5. การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

9. ยุทธศาสตร์การ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

1. ด้านความม่ันคง  2. สังคมแห่งโอกาสและ
ความเสมอภาค

5. ยกระดับด้านความ
ม่ันคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน

4. การพัฒนาเมือง

10. ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

5. การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

3. วิถีชีวิตท่ีย่ังยืน 4. ยกระดับบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุล
และย่ังยืน

4. การพัฒนาเมือง
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2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโคกกรวด พ.ศ.2566 – 2570   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

๑.ด้านความมั่นคง ๒.ดด้านการสร้าง
ความสามารถในการแขงขัน 

๓.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน  

๔.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ   
เทาเทียมกันทางสังคม 

5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ      
ฉบับท่ี 13               

(พ.ศ.2566 - 
2570) 

1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2. สังคมแห่งโอกาส
และความเสมอภาค 

3. วิถีชีวิตที่ยั่งยืน 4. ปัจจัยการสนับสนุน
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 ร่างแผนพัฒนา
จังหวัด      

(พ.ศ.2566 -
2570) 

1. ส่งเสริม พัฒนา และ
ยกระดับด้านการเกษตร และ
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

2. ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนอุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3. เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และ
การยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
สังคมคุณภาพสูง 

4. ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 

5. ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา   
(พ.ศ.2566 - 

2570)
นครราชสีมา   

1. โครงการตามแนวทาง
พระราชดำริ 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. การพัฒนาเศรษฐกิจ  4. การพัฒนาเมือง 5. การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.              
(พ.ศ.2566 - 

2570)
นครราชสีมา   
(พ.ศ.2566 - 

2570) 

1. ยุทธศาสตร์
สานต่อแนวทาง
พระราชดำริ 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
เกษตร 

4. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสังคม 

5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สาธารณสุข 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

7. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

8. ยุทธศาสตร์
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

9. ยุทธศาสตร์
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

10. ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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       จุดเชื่อมต่อ           1               2                3                    4                 5                  6                     7                   8                   9                   10 
             

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

แผนงาน 

1.โครงการก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินเรอืน
โคราช  
2.โครงการปรับปรงุระบบ
สัญญาณไฟจราจร 
3.โครงการปรับปรงุฝา
เพดาน ทั้ง 2 ศูนย์ 
4.โครงการจัดห้องเรียน 
อัจฉริยะสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 
5.โครงการก่อสร้างทาง
เท้า บรเิวณถนนเทศบาล 
1 หมู่ที่ 2,3 ต.โคกกรวด 
6.โครงการวางท่อระบาย
น้ำ บริเวณสวนสุขภาพ
บ้านละลมหม้อ 
7.โครงการปรับปรงุถนน
แอสฟัลท์ติกบริเวณถนน
เทศบาล 24 ชุมชนสุขใจ 
8.โครงการปรับปรงุภูมิ
ทัศน์ บริเวณถนนเทศบาล 
10 
9.โครงการปรับปรงุเพิม่
ประสิทธิภาพระบบ
ประปา 

ฯลฯ 

1.โครงการส่งเสริม
ช่วยเหลือเกษตรกร 
 

1.โครงการขุด
ลอกคลองบุ่งเดือ่ 

1.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายการ
บรหิารสถานศึกษา 
2.โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที ่
3.โครงการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
4.โครงการรบัสมัคร
นักเรียนใหม ่
5.โครงการไหว้คร ู
6.โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้วัฒนธรรมไทย 
7.โครงการแข่งขันกีฬาสี
ภายใน 

ฯลฯ 
 

ผลผลิต
โครงการ
แผนงาน 

- แผนงาน
การเกษตร  

- แผนงาน
การศึกษา 
 

-  แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ชุมชน 

- แผนงานบรหิารทั่วไป 
- แผนงานการศึกษา 
-  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

- แผนงาน
สาธารณสุข 
 

- แผนงานบรหิารทั่วไป 
- แปนงานรักษาความสงบฯ  
-แผนงานอุตสาหกรรมฯ 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการพาณิชย์ 
- แผนงานการศึกษา 
 

- แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
- แผนงานการศาสนาฯ 
- แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชนฯ  
 

- แผนงานบรหิาร
ทั่วไป 
- แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
 

- แผนงานรักษาความสงบ 
ภายใน 
- แผนงานเคหะและชุมชน  
 

- แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน  
-แผนงานการเกษตร 
 

1.โครงการรณรงค์และ
ป้องกันปัญหายาเสพติด 
2.โครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลตำบลโคกกรวดต้าน
ยาเสพติด 
3.โครงการส่งเสริมอาชีพ 
4.โครงการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้พกิาร 
5.โครงการส่งเสริมปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 
6.โครงการจิตอาสาพฒันา
ท้องถ่ิน 
7.โครงการปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงตอ่เด็ก
สตรีและบุคคลในครอบครัว 
8.ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

ฯลฯ 
 

1.โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 
2.โครงการพฒันา
ศักยภาพของแกนนำ
สาธารณสุขในชุมชน 
3.โครงการรณรงค์ปอ้งกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
4.เงินอุดหนุนโครงการ
ตามแนวทางพระราชดำริฯ 

ฯลฯ 
 

1.โครงการวันข้ึนปีใหม ่
2.โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม 
3.โครงการงานวันปิย
มหาราช 
4.โครงการวันท้องถ่ิน
ไทย 
5.โครงการงานประเพณี
สงกรานต ์
7.โครงการงานประเพณี
วันลอยกระทง 
9.โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
10.โครงการประเพณี
เข้าพรรษา 
11.โครงการจัดหา
อุปกรณ์กีฬา 
12.โครงการเพิ่มความรู้
ภาคฤดูร้อนและฝึก
ทักษะ 
13.โครงการพฒันา
ศักยภาพการท่องเที่ยว
ชุมชน 

ฯลฯ 
 

1.โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
2.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
3.โครงการเลือกตัง้
ผู้บริหารท้องถ่ินและ
สมาชิกสภาเทศบาล 
4.โครงการเทศบาล
เคลื่อนทีพ่บประชาชน 
5.โครงการประชาคมเมอืง
เพื่อจัดทำแผนพฒันา
ท้องถ่ิน 
6.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาล 

ฯลฯ 
 

1.โครงการฝกึซ้อม
ดับเพลิง 
2.โครงการป้องกัน
และลดอบุัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 
3.โครงการฝกึอบรม 
อปพร. 
4.โครงการพัฒนา
ศักยภาพให้รอดจาก
การจมน้ำ 
5.โครงการฝกึอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยภัยพิบัต ิ
6.โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า 

ฯลฯ 
 

1.โครงการปลูกหญ้า
แฝก 
2.โครงการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืช 
3.โครงการเมืองน่า
อยู่และการสร้าง
จิตสำนึกด้าน
สิ่งแวดล้อม 
4.โครงการจัดการน้ำ
เสียในชุมชน 
5.โครงการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบมี
ส่วนร่วม 
6.โครงการพัฒนา
งานรักษาความ
สะอาดและระบบเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอย 

ฯลฯ 
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ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การสานต่อแนวทาง
พระราชดำริ 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล ทต.โคกกรวด 

2 การพัฒนาด้านการศึกษา บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

3 ด้านการพัฒนาการเกษตร บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนักปลัดเทศบาล 

4 ด้านการพัฒนาสังคม บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

สำนักปลัดเทศบาล 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนักปลัดเทศบาล 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

สำนักปลัดเทศบาล 

5 ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 

6 ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

สำนักปลัดเทศบาล 

แผนงานรักษาความ
สงบภายในฯ 

สำนักปลัดเทศบาล 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

แผนงานการพาณิชย์ กองการประปา 
7 ด้านการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี  
และกีฬา 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

สำนักปลัดเทศบาล 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
   แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งชุมชน 
สำนักปลัดเทศบาล 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

8 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

สำนักปลัดเทศบาล 
กองยุทธศาสตร์ฯ 
กองคลัง 

ทต.โคกกรวด 

  บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

สำนักปลัดเทศบาล  

9 ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

บริหารทั่วไป แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

สำนักปลัดเทศบาล  

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

สำนักปลัดเทศบาล 

10 ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

สำนักปลัดเทศบาล  

  เศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล  
  บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข

และสิ่งแวด 
 

   แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง  

รวม 10 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 12 แผนงาน   
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ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวพระราชด าริ
    1. แผนงานการเกษตร -         -                       -         -                       1        300,000               -        -                       -        -                       1        300,000                  

รวม -         -                      -         -                      1       300,000              -    -                      -    -                      1        300,000                
 2. ยุทธศาสตร์ด้าการพัฒนการศึกษา
     1. แผนงานการศึกษา 17      6,019,000            16      6,009,000            16     6,009,000            16     6,009,000            16     6,009,000            81      30,055,000             

รวม 17      6,019,000           16      6,009,000           16     6,009,000           16     6,009,000           16     6,009,000           81      30,055,000           
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
     1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 1        30,000                 1        30,000                 1        30,000                 1       30,000                 1       30,000                 5        150,000                  

รวม 1        30,000                1        30,000                1       30,000                1       30,000                1       30,000                5        150,000                
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
     1. แผนงานบริหารท่ัวไป 1        50,000                 1        50,000                 1        50,000                 1       50,000                 1       50,000                 5        250,000                  
     2. แผนงานการศึกษา 4        470,000               4        470,000               4        470,000               4       470,000               4       470,000               20      2,350,000               
     3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 7        1,110,000            7        1,110,000            7        1,110,000            7       1,110,000            7       1,110,000            35      5,550,000               
     4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1        500,000               1        500,000               1        500,000               1       500,000               1       500,000               5        2,500,000               

รวม 13      2,130,000           13      2,130,000           13     2,130,000           13     2,130,000           13     2,130,000           65      10,650,000           
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข
     1. แผนงานสาธารณสุขฯ 4        640,000               4        640,000               4        640,000               4       640,000               4       640,000               20      2,560,000               

รวม 4        640,000              4        640,000              4       640,000              4       640,000              4       640,000              20      2,560,000             
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1. แผนงานบริหารท่ัวไป -         -                       1        3,500,000            1        3,500,000            -    -                       -    -                       2        7,000,000               
     2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 1        600,000               -     -                       -    -                       -    -                       -    -                       1        600,000                  
     3. แผนงานการศึกษา 3        830,000               1        100,000               1        100,000               2       2,680,000            2       2,680,000            9        6,390,000               
     4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7        4,227,500            7        6,777,500            3        3,500,000            2       300,000               2       300,000               21      15,105,000             
     5. แผนงานเคหะและชุมชน 1        2,500,000            -     -                       1        2,000,000            -    -                       -    -                       2        4,500,000               
     6. แผนงานการพาณิชย์ 8        6,591,700            13      9,195,100            15     6,821,400            8       7,053,000            6       5,953,000            50      35,614,200             

รวม 20      14,749,200         22      19,572,600         21     15,921,400         12     10,033,000         10     8,933,000           85      69,209,200           

ปี 2568 ปี  2569 รวม  5  ปีปี  2570

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ปี  2566 ปี  2567

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว
     ศาสนา - วัฒนธรรม และกีฬา
     1. แผนงานบริหารท่ัวไป 10      1,090,000            10      1,090,000            10     1,090,000            10     1,090,000            10     1,090,000            50      5,450,000               
     2. แผนงานศาสนาและนันทนาการ 4        800,000               4        800,000               40     800,000               4       800,000               4       800,000               56      4,000,000               
     3. แผนงานการศึกษา 2        300,000               2        300,000               2        300,000               2       300,000               2       300,000               10      1,500,000               
    4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 1        350,000               1        350,000               1        350,000               1       350,000               1       350,000               5        1,750,000               

รวม 17      2,540,000           17      2,540,000           53     2,540,000           17     2,540,000           17     2,540,000           121    12,700,000           
 8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
     1. แผนงานบริหารท่ัวไป 10      1,245,000            10      1,245,000            10     1,245,000            10     1,245,000            10     1,245,000            50      6,225,000               
     2. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1        50,000                 1        50,000                 1        50,000                 1       50,000                 1       50,000                 5        250,000                  

รวม 11      1,295,000           11      1,295,000           11     1,295,000           11     1,295,000           11     1,295,000           55      6,475,000             
 9. ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัย
     ในชีวิตและทรัพย์สิน
     1. แผนงานรักษาความสงบภายใน 7        570,000               7        570,000               7        570,000               7       570,000               7       570,000               35      2,850,000               
     2. แผนงานเคหะและชุมชน 1        250,000               1        250,000               1        250,000               1       250,000               1       250,000               5        1,250,000               

รวม 8        820,000              8        820,000              8       820,000              8       820,000              8       820,000              40      4,100,000             
 10. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากร
       ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     1. แผนงานบริหารท่ัวไป 1        30,000                 1        30,000                 1        30,000                 1       30,000                 1       30,000                 5        150,000                  
     2. แผนงานการเกษตร 1        500,000               1        500,000               1        500,000               1       500,000               1       500,000               5        2,500,000               
     3. แผนงานสาธารณสุข 2        90,000                 2        90,000                 2        90,000                 2       90,000                 2       90,000                 10      450,000                  
     4. แผนงานเคหะและชุมชน 2        110,000               2        110,000               2        110,000               2       110,000               2       110,000               10      550,000                  

รวม 6        730,000              6        730,000              6       730,000              6       730,000              6       730,000              30      3,650,000             

รวมท้ังส้ิน 97      28,953,200         98      33,766,600         134   30,415,400         88     24,227,000         86     23,127,000         503    139,849,200         

ปี  2566 ปี  2567 ปี 2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ปี
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โครงการพัฒนาท่ีน ามาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาชุมชน จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
      1. แผนงานรักษาความสงบภายใน - - 2 910,000 - - 2 910,000 - - 4 1,820,000

2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      1. แผนงานเคหะและชุมชน - - 1 210,000 1 210,000 - - - - 2 420,000

รวมท้ังส้ิน - -                          3        1,120,000           1       210,000              2       910,000              -        -                          6        2,240,000             

ปี 2568 ปี  2569 รวม  5  ปีปี  2570

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ปี  2566 ปี  2567

แบบ ผ.01/1
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  ก. ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด าริ
      1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

1.1  แผนงานการเกษตร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการขุดลอกคลองบุ่งเด่ือ เพื่อป้องกันน  าท่วมขัง
และระบายน  าเสีย

ขนาดกว้างเฉล่ีย  12 - 20 
เมตร  ยาว 1,200 เมตร  ลึก 
4  เมตร

- - 300,000 - - สามารถระบายน  า
ได้กว่า  80 %

ไม่มีน  าท่วมขังและ
น  าเสีย

กองช่าง

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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  ก. ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
      2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

2.1  แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี

เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาดู
งานแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี

เด็กนักเรียน เจ้าหน้าท่ี 
ผู้ปกครองและผู้ท่ีเก่ียวข้อง

        30,000         30,000         30,000         30,000         30,000 เด็กได้เรียนรู้
ประสบการณ์จริง 
 100%

เด็กนักเรียนเรียนรู้
ได้ประสบการณ์
จากการดูงาน

กองการศึกษา

2 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนเยาวชนได้  
ศึกษาตามอัธยาศัย

ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ
การศึกษาเพ่ิมเติม

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000 เพ่ิมทักษะการ
เรียนรู้ให้แก่เด็ก
นักเรียน90%

เด็กมีพัฒนาการ
ทักษะการเรียนรู้
มากข้ึน

กองการศึกษา

3 โครงการรับสมัครนักเรียนใหม่ เพ่ือให้ทราบจ านวน
นักเรียนท่ีแน่นอน

นักเรียนในเขตเทศบาลฯ         10,000         10,000         10,000         10,000         10,000 เพ่ือให้ทราบ
จ านวนนักเรียนท่ีมา
เรียนในศูนย์ 100%

จ านวนนักเรียนท่ี
แน่นอน

กองการศึกษา

4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
วัฒนธรรมไทย

เพ่ือการสืบทอด 
ประเพณีศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท่ีดีงามของไทย ให้ชนรุ่น
หลังได้ทราบ

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  เด็กรู้และเข้าใจใน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี '100%

นักเรียนมีความ
เข้าใจและซาบซ้ึงใน
ด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02

56



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
โคกกรวด

เพ่ือให้เด็กเกิดความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         90,000         90,000         90,000         90,000         90,000  เด็กมีอารมณ์และ
สติปัญญาดี 100%

เด็กนักเรียนได้มี
ส่วนร่วมท ากิจกรรม
ร่วมกันและ
ก่อให้เกิดความรัก 
ความสามัคคี

กองการศึกษา

6 โครงการประชุมผู้ปกครอง เพ่ือช้ีแจงให้ผู้ปกครองได้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ใน
การเรียนการสอน

ผู้ปกครองนักเรียน         10,000         10,000         10,000         10,000         10,000 ผู้ปกครองได้รับรู้
นโยบายของ
ศูนย์ฯ'90%

ผู้ปกครองทราบถึง
แนวทางการ
ด าเนินการในการ
เรียน การสอน

กองการศึกษา

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา - 
โครงการอาหารกลางวัน

เพ่ือให้เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
ทานอาหารกลางวันครบ
ทุกคน

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลต าบลโคกกรวดท้ัง 2 
ศูนย์

      350,000       350,000       350,000       350,000       350,000 เด็กได้รับประทาน
อาหารครบ 100%

เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคน

กองการศึกษา

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา - 
ค่าจัดการเรียนการสอน

เพ่ือให้เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มี
การพัฒนาการเรียน

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลต าบลโคกกรวดท้ัง 2 
ศูนย์

      120,000       120,000       120,000       120,000       120,000 เด็กได้รับการ
พัฒนาครบ 100%

เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
การพัฒนาครบทุก
คน

กองการศึกษา

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา - 
ค่าหนังสือเรียน

เพ่ือให้เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มี
หนังสือเรียนฟรี

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลต าบลโคกกรวดท้ัง 2 
ศูนย์

        14,000         14,000         14,000         14,000         14,000 เด็กมีหนังสือเรียน
ครบ100%

เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
หนังสือเรียนครบ
ทุกคน

กองการศึกษา

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา - 
ค่าอุปกรณ์การเรียน

เพ่ือให้เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มี
อุปกรณ์การเรียนฟรี

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลต าบลโคกกรวดท้ัง 2 
ศูนย์

        14,000         14,000         14,000         14,000         14,000 เด็กมีอุปกรณ์การ
เรียนครบ 100%

เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
อุปกรณ์การเรียน
ครบทุกคน

กองการศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา - 
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

เพ่ือให้เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มี
เคร่ืองแบบนักเรียนฟรี

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลต าบลโคกกรวดท้ัง 2 
ศูนย์

        21,000         21,000         21,000         21,000         21,000 เด็กมีเคร่ืองแบบ
นักเรียนครบ 
100%

เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีชุด
นักเรียนครบทุกคน

กองการศึกษา

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา - 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพ่ือให้เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
ร่วมกิจกรรมท่ีพัฒนา
ผู้เรียน

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลต าบลโคกกรวดท้ัง 2 
ศูนย์

        30,000         30,000         30,000         30,000         30,000 เด็กได้เข้าร่วม
กิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กครบ
 100%ครบทุกคน

เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
เข้าร่วมกิจกรรม

กองการศึกษา

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา - 
เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือส าหรับพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูท่ี
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลต าบลโคกกรวดท้ัง 2 
ศูนย์

        40,000         40,000         40,000         40,000         40,000 ครูมีการพัฒนามาก
ข้ึน 80%

ครูในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีการสอนท่ีมี
คุณภาพมากข้ึน

กองการศึกษา

14 โครงการผลิตส่ือการเรียนการสอน เพ่ือให้ห้องเรียนแต่ละ
ห้องมีส่ือการเรียนท่ี
คงทนถาวรใช้

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มีส่ือการเรียนการสอน

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  เด็กมีส่ือการเรียนท่ี
เหมาะสมกับวัย 
100%

นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์การ
เรียนรู้มากข้ึน

กองการศึกษา

15 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนต าบลโคกกรวด

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนโรงเรียนต าบล
โคกกรวดได้รับอาหาร
กลางวันท่ีมีคุณภาพ

เด็กนักเรียนโรงเรียนต าบล    
โคกกรวด

   3,500,000    3,500,000    3,500,000    3,500,000    3,500,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
อาหารกลางวัน

เด็กนักเรียน
โรงเรียนต าบลโคก
กรวดได้รับอาหาร
กลางวันท่ีมีคุณภาพ

กองการศึกษา

16 เงินอุดหนุนค่าวัสดุอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนต าบลโคกกรวด 
(ผดุงรัฐประชานุกูล) และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล   
โคกกรวด

เพ่ือเด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบถ้วน

นักเรียนโรงเรียนต าบล
โคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)
และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโคกกรวด

   1,750,000    1,750,000    1,750,000    1,750,000    1,750,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
อาหารเสริม (นม)

เด็กนักเรียน
โรงเรียนต าบลโคก
กรวดได้รับอาหาร
เสริม (นม)ท่ีมี
คุณภาพ

กองการศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

17 โครงการติดต้ังอินเตอร์เน็ตในศูนย์
 พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโคก
กรวด

เพ่ือให้เด็กนักเรียนและ
ครูได้ เรียนรู้ และเข้าสู่
ไทยแลนด์ ๔.๐

ติดต้ัง Wifi ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโคกกรวด จ านวน
 2 จุด

        10,000  -  -  -  - เด็กนักเรียนและครู
ได้ เรียนรู้ และเข้า
สู่ไทยแลนด์ ๔.๐

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโคก
กรวดมี WIFI ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

กองการศึกษา

รวม 17  โครงการ 6,019,000 6,009,000 6,009,000 6,009,000 6,009,000
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  ก. ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ที่ 1 ส่งเสริม พฒันาและยกระดับด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
  ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดั ที่  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ
      3.  ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาการเกษตร

 3.1  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการส่งเสริมช่วยเหลือ
เกษตรกร

เพือ่ส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรในเขตเทศบาล

เกษตรกรในชุมชนเขตเทศบาล
ได้รับความช่วยเหลือมีอาชีพที่
มั่นคงและมีรายได้เพิม่ขึน้

   30,000     30,000     30,000     30,000     30,000 เกษตรกร 80% 
ได้รับความช่วยเหลือ

เกษตรกรมีอาชีพ
มั่นคงและมีรายได้
เพิม่ขึน้

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 1  โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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  ก. ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และยกระดับการบริหารจดัการภาครัฐเพือ่สังคมคุณภาพสูง
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ
      4.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4.1  แผนงานบริหารทั่วไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค์และป้องกัน

ปัญหายาเสพติด
นักเรียน ประชาชนเกิด
ความตระหนัก  และ
สอดส่องดูแลป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในชุมชน

จดักิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติดในชุมชน 

        50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 นักเรียน เยาวชน
และประชาชนร่วม
กิจกรรม 80%

ชุมชนในเขต
เทศบาลปลอดจาก
ปัญหายาเสพติด

ส านัก
ปลัดเทศบาล

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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  ก. ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และยกระดับการบริหารจดัการภาครัฐเพือ่สังคมคุณภาพสูง
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ
      4.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4.2 แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล

ต าบลโคกกรวดต้านยาเสพติด
เพือ่ส่งเสริมให้เยาวชน
ชุมชนท ากิจกรรมยาม
วา่งที่เป็นประโยชน์ไม่ไป
ยุง่เกี่ยวกับยาเสพติด

เยาวชน  ชุมชนในเขตเทศบาล  
ประชาชนทั่วไป

      250,000        250,000        250,000        250,000        250,000 เยาวชนและชุมชน
ใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์ 100%

ประชาชนท า
กิจกรรมยามวา่งที่
เป็นประโยชน์ไม่ไป
ยุง่เกี่ยวกับยาเสพติด

กองการศึกษา

2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดในชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลโคกกรวด

เพือ่ส่งเสริมให้เยาวชน
ชุมชนท ากิจกรรมยาม
วา่งที่เป็นประโยขน์ไม่ไป
ยุง่เกี่ยวกับยาเสพติด

เยาวชน ชุมชนในเขตเทศบาล
ประชาชนทั่วไป

        20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 เยาวชนและชุมชน
ใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์ 100%

ประชาชนท า
กิจกรรมยามวา่งที่
เป็นประโยชน์ไม่ไป
ยุง่เกี่ยวกับยาเสพติด

กองการศึกษา

3 โครงการณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

เกิดความตระหนัก และ
สอดส่องดูแลปัญหายา
เสพติดใน
ขุมชน

1. จดักิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติดในชุมชน 
2. ศึกษาดูงาน/เข้าค่ายเยาวชน

      100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 เยาวชนและชุมชน
ใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์ 100%

ชุมชนในเขต
เทศบาลปลอดจาก
ปัญหายา
เสพติด

กองการศึกษา

4 โครงการจดัต้ังศูนยเ์ยาวชน
เทศบาลต าบลโคกกรวด

เพือ่เป็นศูนยก์ลางในการ
ส่งเสริมสนับสนุน การ
จดักิจกรรมกีฬา
นันทนาการให้
แก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลโคกกรวด

 - จดัต้ังศูนยเ์ยาวชนเทศบาล
ต าบลโคกกรวด
- ป้ายศูนยเ์ยาวชน
- ครุภัณฑ์ส านักงาน
- อุปกรณ์กีฬาประจ าศูนย์

      100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 ศูนยก์ลางในการ
ส่งเสริมสนับสนุน 
การจดักิจกรรม
กีฬานันทนาการให้
แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล
โคกกรวด

เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลโคก
กรวดมีสถานที่ใน
การจดักิจกรรม

กองการศึกษา

รวม 4  โครงการ -                           -                                    470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 -                      -                      -                  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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  ก. ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และยกระดับการบริหารจดัการภาครัฐเพือ่สังคมคุณภาพสูง
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ
      4.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมอาชีพ

ในชุมชน
สนับสนุนการด าเนินงาน
ของกลุ่มอาชีพของ
เทศบาล

ส่งเสริมอาชีพ  จดัอบรมและ
ส่งเสริมการดูงานของกลุ่มอาชีพ
ในเขตเทศบาล

      350,000        350,000        350,000        350,000        350,000 ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึ้น 60%

กลุ่มอาชีพของ
เทศบาลได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้น าชุมชน

เพือ่พัฒนาบุคลิกภาพ
ความเป็นผู้น าให้แก่ผู้น า
ชุมชน

ผู้น าชุมชน  มีบุคลิกภาพความ
เป็นผู้น ามากขึ้น

      500,000        500,000        500,000        500,000        500,000 ผู้น าชุมชน 80% มี
ความรู้เพิม่ขึ้น

สร้างผู้น าชุมชนได้ ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอาย ุผู้ด้อยโอกาส และผู้
พิการ

เพือ่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาส และผู้
พิการ ให้มีคุณภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น

 1. เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าตอบแทน
ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ
2. เพือ่จดัซ้ือเวชภัณฑ์ยา และ
วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์

        50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ผู้สูงอายผูุ้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้
พิการในเขต 
เทศบาลมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรี

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มสตรีให้มีความ
เข้มแข็ง

 จดัฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริม
อาชีพแก่กลุ่มสตรี

        30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 50% กลุ่ม
สตรีได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนใน
เร่ืองต่างๆ

กลุ่มสตรีมีความรู้ 
และได้รับการ
ส่งเสริมในด้านต่าง ๆ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 โครงการส่งเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จดัฝึกอบรมให้ความรู้ ในเร่ือง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ร้อยละ 50% ของ
ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมให้ความรู้ใน
เร่ืองปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนน า
ความรู้ที่ได้ในเร่ือง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวติประจ าวนั

ส านัก
ปลัดเทศบาล

6 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
สตรีและบุคคลในครอบครัว

เพือ่เตรียมการป้องกัน
และแก้ไชปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว

จดัอบรม 1 คร้ัง         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 ปัญหาเร่ืองการ
กระท าความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว
ลดลง 10%

ปัญหาเร่ืองความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลใน
ครอบครัวลดลง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

7 โครงการจติอาสาพัฒนา
ท้องถิ่น

เพือ่ให้จติอาสาส่วน
ราชการและประชาชน
ร่วมพัฒนาท้องถิ่นใน
การพัฒนา ท าความ
สะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานที่ราชการ คู คลอง
 ที่สาธารณประโยชน์

มีการจดักิจกรรมจติอาสาพัฒนา
ท าความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์
ส่วนราชการ คู คลอง และที่
สาธารณประโยชน์

      100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  จติอาสา นักเรียน 
ประชาชน เข้าร่วม
กิจกรรรม 70%

สถานที่ราชการ คู 
คลอง ที่
สาธารณประโยชน์ 
สะอาด สวยงาม ร่ม
ร่ืน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 7  โครงการ -                           -                                    1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 -                      -                      -                  
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  ก. ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และยกระดับการบริหารจดัการภาครัฐเพือ่สังคมคุณภาพสูง
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที่  2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ
      4.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ค่าใช้จา่ยในการช่วยเหลือ

ประชาชน
เพือ่ช่วยเหลือประชาชน
ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ

ประชาชนในเขตเทศบาล       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000 ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ 
ร้อยละ 80

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 1  โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -                      -                      -                  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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  ก. ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาคน ชมุชน เมอืง และการยกระดับการบริหารจดัการภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที่  2  ยทุธศาสต์การพัฒนาคุณภาพชวีติ
      5.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.1  แผนงานสาธารณสุข
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสัตวป์ลอดโรค  

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อขบัเคล่ือนโครงการตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจา้ลูกยาเธอเจา้ฟ้าจฬุา
ภรณวลัย ลักษณ์อคัรราช
กมุารี ในการก าจดัโรคพิษ
สุนัขบ้าให้หมดส้ินไป

สุนัขและแมวในพื้นที่ต าบลโคก
กรวดได้รับการควบคุมและ
ป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า

      80,000       80,000       80,000       80,000       80,000 สุนัขและแมวในพื้นที่
ต าบลโคกกรวด ได้รับ
การควบคุมและ
ป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า
ร้อยละ100 ของ
ขอ้มลูจ านวนสุนัข/
แมว ของต าบล

ในพื้นที่ต าบลโคก
กรวดปลอดจากโรค
พิษสุนัขบ้า

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
แกนน าสาธารณสุขในชมุชน

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
แกนน าสาธารณสุข
ในชมุชน
2. เพื่อให้แกนน าสาธารณสุข
ในชมุชนมคีวามรู้ ความเขา้ใจ
 เพิ่มพูนทักษะในการท างาน
ในชมุชนได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

จดักจิกรรมพัฒนาศักยภาพแกน
น าสาธารณสุข อาทิ
1. ประชมุ/อบรม ความรู้ แกน
น าสาธารณสุขในชมุชน
2. ศึกษาดูงานการด าเนินงาน
สาธารณสุขมลูฐานของ
หน่วยงานที่ได้รับการยกยอ่ง 
เป็นตัวอยา่งที่ดี

    100,000     100,000     100,000     100,000     100,000 แกนน าสาธารณสุขใน
ชมุชนมคีวามรู้ความ
เขา้ใจในงานแกนน า
สาธารณสุขชมุชนเพิ่ม
มากขึ้น 5%

แกนน าสาธารณสุขใน
ชมุชนได้รับความรู้ 
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ส่งผลให้ชมุชน
มคีวามเขม้แขง็ด้าน
สุขภาพ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2567)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการรณรงค์ป้องกนัและ
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก

1. เพื่อป้องกนัและควบคุม
การเกดิโรคไขเ้ลือดออกใน
ชมุชน
2. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน
ประชาชนเกดิการต่ืนตัวและ
มส่ีวนร่วมในการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออกมาก
ยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้บริการฉดีพ่น
สารเคมกี าจดัยงุ แจกสาร
ก าจดัลูกน้ าและให้ความรู้แก่
ประชาชนในชมุชน

จดักจิกรรมการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไขเ้ลือดออก อาทิ
1. จดัประชมุ/อบรม ผู้น าชมุชน/
 อสม/แกนน าสุขภาพ
2. เดินรณรงค์ป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออกในชมุชน ให้
ประชาชนต่ีนตัวและมส่ีวนร่วมใน
การป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก
3. ออกส ารวจลูกน้ ายงุลายตาม
ครัวเรือนและแจกแผ่นพับ แจก
ทรายอะเบท
4. ท าป้ายประชาสัมพันธใ์นการ
เดินรณรงค์ป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก
๕. จดันิทรรศการความรู้ เร่ือง
โรคไขเ้ลือดออกในการออกหน่วย
เทศบาลเคล่ือนที่
6. ออกหน่วยเคล่ือนที่ฉดีพ่น
สารเคมกี าจดัยงุในชมุชน

    100,000     100,000     100,000     100,000     100,000 ไมม่ผู้ีเสียชวีติจากโรค
ไขเ้ลือดออก

1. สามารถป้องกนั
และควบคุมการเกดิ
โรคไขเ้ลือดออกได้
อยา่งมปีระสิทธภิาพ
2.  อตัราป่วยด้วยโรค
ไขเ้ลือดไมเ่กนิ 50:
ประชากรแสนคน
3.เยาวชน ประชาชน
ในชมุชนมคีวามรู้
ความเขา้ใจในการ
ป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก 
ตระหนักและมส่ีวน
ร่วมอยา่งจริงจงัใน
การป้องกนัและ
ควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

4 อดุหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านมี
งบประมาณได้ด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ ด้านสาธารณสุข

18 ชมุชน  ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
ชมุชนละ 3  โครงการ

    360,000     360,000     360,000     360,000     360,000 ชมุชนแต่ละชมุชน
ได้รับเงินอดุหนุน 
ชมุชนละ 20,000 
บาท

ชมุชนมงีบประมาณ
ได้ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุขชมุชนละ 
3 โครงการ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 4  โครงการ 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000
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  ก. ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวดัที ่2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่ยกระดับเศรษฐกิจ  การท่องเทีย่ว การค้า การลงทุนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
      6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

6.1  แผนงานบริหารทัว่ไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างสถาปัตยกรรม

พืน้ถิน่เรือนโคราช เทศบาลต าบล
โคกกรวด  บริเวณทีส่าธารณะ 9 
ไร่ หมูท่ี ่4 บ้านละลมหม้อ        
ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา 
 จ.นครราชสีมา

เพือ่ใช้เป็นสถานทีเ่ป็น
แหล่งเรียนรู้

ก่อสร้างสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่
เรือนโคราช  เทศบาลต าบล
โคกกรวด เรือนไม้ชั้นเดียว
ยกพืน้สูงใต้ถุงโล่ง แบบ
ด้ังเดิม  ขนาดเรือนกวา่ง 
8.93 เมตร  เรือนยาว 
11.10 เมตร   ประกอบด้วย
 - ระเบียง ขนาด 2.50 เมตร
 ยาว 7.28 เมตร        - 
ระเบียง  ขนาด 2.50 เมตร 
 ยาว  7.28 เมตร      - 
นอกชาน ขนาด  3.00 เมตร
 ยาว 8.93 เมตร        - 
ครัว  ขนาด 2.00 เมตร  
ยาว 2.45  เมตร

 -       3,500,000    3,500,000  -  - มีสถานทีแ่หล่งเรียนรู้
 1 แห่ง

เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้

ส านักปลัดเทศบาล

รวม 1  โครงการ -                     3,500,000      3,500,000       -                  -                  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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  ก. ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ส่งเสริม พฒันา โครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่ยกระดับเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพเิศษ
  ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาเมือง
      6.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

6.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาไฟ

จราจร (ติดต้ังไฟสัญญาณจราจร) 
 จ านวน  4 ชุด  พร้อมอุปกรณ์

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพด้าน
การจราจรและความ
ปลอดภยัของประชาชน

ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร จ านวน
 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์

         600,000  -                      -                      -                      - ประชาชนมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80 
จากการสัญจรไปมา

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
จากการใช้รถใช้
ถนน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 1  โครงการ 600,000 0 0 0 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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  ก. ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวดัที ่2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่ยกระดับเศรษฐกิจ  การท่องเทีย่ว การค้า การลงทุนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
      6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

6.3  แผนงานกองการศึกษา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการปรับปรุงฝาเพดาน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโคก
กรวด(โรงเรียนต าบลโคกกรวด)

เพือ่ให้อาคารของ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลโคกกรวด
(โรงเรียนต าบลโคก
กรวด)มีความมัน่คง 
แข็งแรงปลอดภัย ใน 
การจัดการเรียน การ
สอนทีไ่ด้มาตรฐาน

ปรับปรุงหลังคา ฝาเพดาน 
กันสาดด้านหน้าตัวอาคาร 1
 หลัง  ขนาด 35 x 12.5 
เมตร

      350,000  -  -  -  - อาคาร มีความพร้อม
 มัน่คง แข็งแรง
ปลอดภัย

ตัวอาคาร มีความ
พร้อม มัน่คง 
แข็งแรงปลอดภัย 
ใน การจัดการเรียน
 การสอน

กองการศึกษา

2 โครงการปรับปรุงตัวอาคารเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
โคกกรวด (บ้านโคกเพชร)

เพือ่ให้อาคารของ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลโคกกรวด(บ้านโคก
เพชร)มีความมัน่คง 
แข็งแรงปลอดภัย ใน 
การจัดการเรียน การ
สอนทีไ่ด้มาตรฐาน

ปรับปรุงหลังคา ฝาเพดาน 
กันสาดด้านหน้าตัวอาคาร 1
 หลัง  ขนาด 55 x 10 เมตร

      230,000  -  -  -  - อาคาร มีความพร้อม
 มัน่คง แข็งแรง
ปลอดภัย

ตัวอาคาร มีความ
พร้อม มัน่คง 
แข็งแรงปลอดภัย 
ใน การจัดการเรียน
 การสอน

กองการศึกษา

3 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลโคกกรวด

ตามแบบมาตรฐาน
ประเภทอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด
81-100 คน แบบ สถ
 .ศพด.3

1 หลัง
ขนาด81-100 คน แบบ สถ
 .ศพด.3

 -  -  -    2,580,000    2,580,000 อาคาร มีความพร้อม
 มัน่คง แข็งแรง
ปลอดภัย ขนาด
81-100 คน แบบ 
สถ .ศพด.3

ตัวอาคาร มีความ
พร้อม มัน่คง 
แข็งแรงปลอดภัย 
ใน การจัดการเรียน
 การสอน

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการจัดห้องเรียน อัจฉริยะ
ส าหรับเด็กปฐมวยั

เพือ่ให้มีห้องส่ือการ 
เรียนการสอนทีท่ันสมัย 
และครอบคลุมทุก 
สมรรถนะของเด็กปฐมวยั

เพือ่ให้นักเรียนมีห้อง ส่ือการ
เรียนการสอนที ่ทันสมัย 
และสามารถใช้ได้ ครบทุกคน

      250,000       100,000       100,000       100,000       100,000 มีห้อง ส่ือการเรียน
การสอนที ่ทันสมัย 
100 %

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีห้องส่ือการ เรียน
การสอนทีท่ันสมัย 
และครอบคลุมทุก 
สมรรถนะของเด็ก
ปฐมวยั

กองการศึกษา

รวม 4  โครงการ -                          -                                830,000 100,000 100,000 2,680,000 2,680,000 -                      -                     -                   
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  ก. ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวดัที ่2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่ยกระดับเศรษฐกิจ  การท่องเทีย่ว การค้า การลงทุนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
      6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

6.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้าน

สาธารณูปโภค
เพือ่เป็นฐานข้อมูลใน
การวางแผนโครงสร้าง
พืน้ฐาน  ด้าน
สาธารณูปโภค

ติดต้ังระบบฐานข้อมูล
โครงสร้างพืน้ฐาน ด้าน
สาธารณูปโภค  ภายในเขต
เทศบาลต าบลโคกกรวด

         150,000          150,000       150,000       150,000       150,000 ด้านสาธารณูปโภคใน
เขตเทศบาลมี
ประสิทธภิาพเพิม่ขึน้

สามารถวาง
แผนการ
ด าเนินการได้
อย่างมี
ประสิทธภิาพ

กองช่าง

2 โครงการพัฒนาาฐานข้อมูลด้าน
ไฟฟ้าส่องสวา่ง

เพือ่เป็นฐานข้อมูลใน
การวางแผนโครงสร้าง
พืน้ฐาน  ด้านไฟฟ้าส่อง
สวา่ง

ติดต้ังระบบฐานข้อมูล เสา

อัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการดูแล รักษา

ไฟฟ้าส้องสว้างบริเวณภายใน

เขตเทศบาลต าบลโคกกรวด

         150,000          150,000       150,000       150,000       150,000 มีไฟฟ้าส่องสวา่งใน
เขตเทศบาลเพิม่ขึน้
ร้อยละ 70%

สามารถวาง
แผนการ
ด าเนินการได้
อย่างมี
ประสิทธภิาพ

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างทางเท้า บริเวณ
ถนนเทศบาล 1 หมูท่ี ่2,3 ต.โคก
กรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.
นครราชสีมา

เพือ่ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของถนนในเขต
เทศบาล

ก่อส้างทางเท้า พืน้ทีก่่อสร้าง
ไม่น้อยกวา่ 487 ตารางเมตร
  ติดต้ังโคมไฟฟ้า แบบเมทัล
ฮาไลท์  จ านวน 1 ชุด  
ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนนแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์  จ านวน
 15  ชุด

 -       3,200,000    3,200,000  -  - ถนนเทศบาลมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  ร้อยละ  
80

ถนนเทศบาลมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02

72



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการวางท่อระบายน้ า บริเวณ
สวนสุชภาพ บ้านละลมหม้อ หมูท่ี่
 4 ต.โคกกรวด  อ.เมือง
นครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขัง
และระบายน้ าภายใน
หมูบ่้าน

ขนาดท่อ  0.80 เมตร  
ยาว  36  เมตร

         235,500          235,500  -  -  - สามารถระบายน้ า 
ได้กวา่ 80%

ภายในหมูบ่้านไม่
มีน้ าท่วมขังและ
น้ าเสีย

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์  บริเวณสวน
สุขภาพบ้านละลมหม้อ หมูท่ี ่4   
ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา 
 จ.นครราชสีมา

เพือ่ให้ประชาชนมีพืน้ที่
ใช้สอยในการท ากิจกรรม
เพิม่ขึน้

ขนาดกวา้ง 6 เมตร  ยาว  
36  เมตร

      1,512,000       1,512,000  -  -  - มีพืน้ทีใ่นการจัด
กิจกรรมเพิม่ขึน้ 20%

ประชาชนใน
ชุมชนมีพืน้ทีใ่ช้
สอยในการท า
กิจกรรมเพิม่ขึน้

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติ
กบริเวณถนนเทศบาล 24 ชุมชน
สุขใจ  (ซอยบ้านนายพูนลาภ ร่ืนรู้
สาร) หมูท่ี ่ 6  ต.โคกกรวด  อ.
เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ในการ
สัญจรไปมา

หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร  ช่วงที่
 1 กวา้งเฉล่ีย 5.00 เมตร 
ความยาวรวม 134 เมตร  
ช่วงที ่2 กวา้งเฉล่ีย 5.00  
เมตร  ความยาวรวม  92  
เมตร  ช่วงที ่3 กวา้งเฉล่ีย 
5.00 เมตร  ความยาวรวม 
48 เมตร รวมพืน้ทีก่่อสร้าง
ไม่น้อยกวา่  1,370 ตาราง
เมตร

         630,000          630,000  -  -  - ประชาชนมีความพึง
พอใจร้อยละ 80%

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

7 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งโคม
ไฟถนนโซล่าเซลล์  แผงโซล่าเซลล์
บริเวณถนนเทศบาลภายในเขต
เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา

เพือ่ความปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพย์สิน

แผงโซล่าเซลล์ไม่น้อยกวา่ 
65 วตัต์ และหลอดไฟ LED

         900,000          900,000  -  -  - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินเพิม่ขึน้ 
80%

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชิวต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
บริเวณหมู ่1 ต.โคกกรวด อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขัง
และระบายน้ าภายใน
หมูบ่้าน

ท่อลอดเหล่ียมขนาด 1.80 x
 1.80 เมตร  ยาว 6 เมตร  
จ านวน 2  ช่อง

         650,000  -  -  -  - สามารถระบายน้ า 
ได้กวา่ 80%

ภายในหมูบ่้านไม่
มีน้ าท่วมขังและ
น้ าเสีย

กองช่าง

รวม 8  โครงการ 4,227,500      6,777,500      3,500,000   300,000      300,000      
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  ก. ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 ส่งเสริม พฒันา โครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่ยกระดับเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพเิศษ
  ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาเมือง
      6.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

6.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ บริเวณ

ถนนเทศบาล 10  หมู่ที่ 3 ต.โคก
กรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.
นครราชสีมา

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
สถานที่พกัผ่อนหย่อน
ใจและสถานออกก าลัง
กาย

ปรับปรุงภมูิทัศน์ จ านวน 1 
แหง่

      2,500,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80 ที่
มีสถานที่ออก
ก าลังกายเพิม่ขึ้น

ประชาชนมี
สถานที่พกัผ่อน
หย่อนใจและออก
ก าลังกายเพิม่ขึ้น

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ พร้อม
ติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ ์บริเวณ
ถนนเทศบาล 13  (ข้างร้านรวมห
ใหม่ยนต์กรรม)  หมู่ที่ 1 ต.โคก
กรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.
นครราชสีมา

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
สถานที่พกัผ่อนหย่อน
ใจและสถานออกก าลัง
กาย

ปรับปรุงภมูิทัศน์ พร้อม
ติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์
จ านวน 1 แหง่

 -  -       2,000,000  -  - ประชาชนมีความ
พงึพอใจไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80 ที่
มีสถานที่ออก
ก าลังกายเพิม่ขึ้น

ประชาชนมี
สถานที่พกัผ่อน
หย่อนใจและออก
ก าลังกายเพิม่ขึ้น

กองช่าง

รวม 2  โครงการ 2,500,000 0 2,000,000 0 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02

74



  ก. ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่ยกระดับเศรษฐกจิ  การท่องเทีย่ว การค้า การลงทุนอตุสาหกรรมเศรษฐกจิ BCG และเขตเศรษฐกจิพิเศษ
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดที ่4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง
      6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

6.6  แผนงานการพาณิชย์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย ์(ระบโซล่า
เซลล์) ขนาดไมน่้อยกว่า 40 
กโิลวัตต์  จ านวน 1 ระบบ  บริเวณ
ทีท่ าการประปาเทศบาลต าบลโคก
กรวด  หมูท่ี ่3 ต.โคกกรวด  อ.เมอืง
นครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

เพือ่ลดค่าไฟฟ้าใหม้ี
จ านวนน้อยลง

 - แผงเซลล์แสงอาทิตย ์ เป็นแผง
เซลแสงอาทิตย ์ ชนิดไมโน
คริสตัลไลน์ มพีิกดัก าลังไฟฟ้า 
Output สูงสุดไมน่้อยกว่า 450 
วัตต์/แผง   - เคร่ืองแปลง
กระแสไฟฟ้าฯ ชนิดต่อร่วมกบั
ระบบไฟฟ้า ขนาดไมน่้อยกว่า 40
 KVA สามารถจา่ยก าลังไฟฟ้า
ปรากฎสูงสุดไมน่้อยกว่า 40,000
 VA

1,900,000 1,900,000 - - - ค่าไฟฟ้าลดลงร้อยละ
 30%

ค่าไฟฟ้าของการ
ประปาเทศบาลมี
จ านวนลดลง

กองการประปา

2 โครงการปรับปรุงเพิม่ประสิทธิภาพ
ระบบประปา (วางท่อเมนส่งน้ าดิบ
เพือ่ใช้ผลิตน้ าประปาของเทศบาล
ต าบลโคกกรวด) จากถนนมติรภาพ
ถงึทีท่ าการประปาเทศบาลต าบล
โคกกรวด) หมูท่ี ่3 ต.โคกกรวด  อ.
เมอืงนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาอปุโภคและ
บริโภคอยา่งพอเพียง

ขนาด 280 มม. ความยาว 609 
เมตร  จากท่อเมนน้ าดิบการ
ประปาเทศบาลนครนครราชสีมา 
 เชื่อมต่อท่อน้ าดิบการประปา
เทศบาลต าบลโคกกรวด

2,643,700 2,643,700 - - - ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อยา่ง
พอเพียง 100%

ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาดได้
มาตรฐานส าหรับใช้
อโุภคบริโภคอยา่ง
พอเพียง

กองการประปา

3 โครงการปรับปรุงระบบบ่อบาดาล 
บริเวณสวนสาธารณะสระมโนรา 
หมูท่ี ่6 ต.โคกกรวด  อ.เมอืง
นครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาอปุโภคและ
บริโภคอยา่งพอเพียง

กอ่สร้างหอถงัเกบ็น้ าบาดาล สูง 
3.70 ม.   จ านวน 2 จดุ

- 268,500 268,500 - - ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อยา่ง
พอเพียง 100%

ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาดได้
มาตรฐานส าหรับใช้
อโุภคบริโภคอยา่ง
พอเพียง

กองการประปา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02

75



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการปรับปรุงระบบบ่อบาดาล 
บริเวณโรงเรียนต าบลโคกกรวดหมูท่ี่
 2 ต.โคกกรวด  อ.เมอืงนครราชสีมา
  จ.นครราชสีมา

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาอปุโภคและ
บริโภคอยา่งพอเพียง

กอ่สร้างหอถงัเกบ็น้ าบาดาล สูง 
3.70 ม.

- 134,900 134,900 - - ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อยา่ง
พอเพียง 100%

ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาดได้
มาตรฐานส าหรับใช้
อโุภคบริโภคอยา่ง
พอเพียง

กองการประปา

5 โครงการควบคุมพืน้ที่
จา่ยน้ าประปาบริเวณใต้ทางลอด
รถไฟบ้านละลมหมอ้ 
บ้านดอนแต้ว บ้านโคกกรวด 
ต.โคกกรวด อ.เมอืง 
จ.นครราชสีมา

เพือ่พัฒนาระบบการ
จา่ยน้ าประปา
เพือ่ทราบปริมาณน้ า
สูญเสีย

จดุที ่1 ติดต้ังมาตรวัดน้ า  ขนาด
150 มม. พร้อมบ่อ คสล. บริเวณ
  ลอดใต้ทางรถไฟไปบ้านละลม
หมอ้ บ้านดอนแต้ว และบ้านโคก
กรวด
จดุที ่2 ติดต้ังมาตรวัดน้ าขนาด 
150 มม.พร้อมบ่อ คสล.บริเวณ 
บริษัท เอไอเอส คอลเซ็นเตอร์ 
เสรีภณัฑ์  ลอดมติรภาพ
จดุที ่3 งานติดต้ังมาตรวัดน้ า
ขนาด 150 มม. พร้อมบ่อ คสล. 
บริเวณบริษัทเจริญโภคภณัฑ์ลอด
มติรภาพ

        445,000         445,000         445,000  -  - ทราบจ านวนจา่ย
น้ าประปาทีใ่ช้ในแต่
ละเขตและปริมาณ
น้ าสูญเสียในระบบ
ประปา

การจา่ยน้ าประปา
มปีระสิทธิภาพ

กองการประปา

6 โครงการควบคุมพืน้ที่
จา่ยน้ าประปา บริเวณลอดใต้
สะพานขา้มทางรถไฟหน้า หจก.โคก
กรวดค้าไมไ้ปบ้านหนองหว้า  บ้าน
สระมโนรา ต.โคกกรวด  อ.เมอืง จ.
นครราชสีมา

เพือ่พัฒนาระบบการ
จา่ยน้ าประปา
เพือ่ทราบปริมาณน้ า
สูญเสีย

จดุที ่1 งานติดต้ังมาตรวัดน้ า
ขนาด 150 มม. พร้อมบ่อ คส
ล.บริเวณลอดใต้สะพานขา้มทาง
รถไฟหน้า หจก.โคกกรวดค้าไม ้
ไปบ้านหนองหว้า บ้านสระมโนรา
จดุที ่2 งานติดต้ังมาตรวัดน้ า 
ขนาด 150 มม. พร้อมบ่อ คสล. 
บริเวณลอดถนนทางหลวง 2068
  หน้าหมูบ่้านเลิศธรรมไปบ้าน
หนองหว้า บ้านสระมโนรา
จดุที ่3 งานติดต้ังมาตรวัดน้ า
ขนาด 150 มม. พร้อมบ่อ คสล. 
บริเวณท่อหา้  ลอดมติรภาพ

        493,000         493,000         493,000  -  - ทราบจ านวนจา่ย
น้ าประปาทีใ่ช้ในแต่
ละเขตและปริมาณ
น้ าสูญเสียในระบบ
ประปา

การจา่ยน้ าประปา
มปีระสิทธิภาพ

กองการประปา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

7 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ภายในโรงกรอง

เพือ่เพิม่อตัราก าลังการ
ผลิตน้ าประปาให้
เพียงพอกบัความ
ต้องการของประชาชน

ปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปาจาก
โรงกรองที ่1 ถงึโรงกรองที ่3 
ระยะทาง 35 เมตร ท่อเหล็ก
เหนียวว 10

        337,000         337,000         337,000  -  - ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อยา่ง
พอเพียง 100%

ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาดได้
มาตรฐานส าหรับใช้
อโุภคบริโภคอยา่ง
พอเพียง

กองการประปา

8 โครงการปรับปรุงประตูด้านทิศ
ตะวันตก พร้อมทาสีร้ัว

เพือ่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตน้ าประปา

ปรับปรุงประตูด้านทิศตะวันตก 
พร้อมทาสีร้ัว

        500,000         500,000         500,000  -  - ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อยา่ง
พอเพียง 100%

เพือ่ใช้ใน
กระบวนการผลิต
น้ าประปา

กองการประปา

9 โครงการขดุลอกบ่อพักตะกอน เพือ่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตน้ าประปา

ขดุลอกบ่อพักตะกอน         183,000         183,000         183,000         183,000         183,000 เพือ่ใช้ใน
กระบวนการผลิต
น้ าประปา

เพือ่ใช้ใน
กระบวนการผลิต
น้ าประปา

กองการประปา

10 โครงการวางท่อเมนจา่ยน้ าประปา เพือ่ใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาอปุโภคและ
บริโภคอยา่งพอเพียง

วางท่อเมนจา่ยน้ าประปา PVC 4"
 จากบ้านนายอ านวย ชาวบ้าน
กรับ ถงึสะพาน 1 (บ้านโรง) 
ระยะทาง 180 เมตร

          90,000           90,000           90,000  -  - ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อยา่ง
พอเพียง 100%

ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาดได้
มาตรฐานส าหรับใช้
อโุภคบริโภคอยา่ง
พอเพียง

กองการประปา

11 โครงการติดต้ังระบบ สูบน้ า ด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ
และประหยดัพลังงาน
ระบบสูบน้ าประปา

ประกอบด้วย
 - แผงเซลล์แสงอาทิตย ์ ขนาดไม่
น้อยกว่า  300  วัตต์
 - อปุกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 
(อนิเวอร์เตอร์ปัม๊)  และกล่อง
ควบคุมส าหรับระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
- โครงสร้างเหล็ก ยดึแผงเซลล์
แสงอาทิตย์

 -      2,000,000      2,000,000      2,000,000  - ลดค่าใช้จา่ยและค่า
กระแสไฟฟ้า ไฟ
น้อยลง 30%

ใช้พลังงานสะอาด
กระบวนการผลิต
เป็นมติรกบั
ส่ิงแวดล้อม

กองการประปา

12 โครงการปรับปรุงเคร่ืองสูบน้ าดิบ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การใหบ้ริการ และ
ประชาชนมนี้ าใช้อปุโภค
บริโภค อยา่งพอเพียง

จดัหาเคร่ืองสูบน้ าดิบจ านวน 1 
เคร่ือง

 -         100,000         100,000  -  - ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อยา่ง
พอเพียง 100%

ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาดได้
มาตรฐานส าหรับใช้
อโุภคบริโภคอยา่ง
พอเพียง

กองการประปา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

13 โครงการวางท่อเมนประปา ซอย
เทศบาล 3 ม. 1 ต.โคกกรวด

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาอปุโภคและ
บริโภคอยา่งพอเพียง

เป็นท่อ PVC  100 ม.ม. 
ระยะทางไมน่้อยกว่า 460 ม.

                    -  -         450,000         450,000         450,000 ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อยา่ง
พอเพียง 100%

ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาดได้
มาตรฐานส าหรับใช้
อโุภคบริโภคอยา่ง
พอเพียง

กองการประปา

14 โครงการปรับปรุงเพิม่ประสิทธิภาพ
ระบบจา่ยน้ าประปา

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาอปุโภคและ
บริโภคอยา่งพอเพียง

วางท่อจา่ยน้ าขนาด 150 มม. 
บริเวณซอยถนนเทศบาล 5 (จาก
บ้านนายทองแมน้ จรโคกกรวด 
ถงึสถานีรถไฟโคกกรวด)

                    -  -      1,000,000      1,000,000      1,000,000 ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อยา่ง
พอเพียง 100%

ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาดได้
มาตรฐานส าหรับใช้
อโุภคบริโภคอยา่ง
พอเพียง

กองการประปา

15 โครงการวางท่อลอดใต้ทางรถไฟ เพือ่ใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาอปุโภคและ
บริโภคอยา่งพอเพียง

วางท่อลอดใต้ทางรถไฟจาก หจก.
โคกกรวดค้าไม ้ถงึบ้านนางเล็ก 
ปอสูงเนิน หมูท่ี ่3 เป็นท่อ HDPE
 ขนาด 8 นิว้ ระยะทาง 80 เมตร

                    -  -  -      2,600,000      2,600,000 ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อยา่ง
พอเพียง 100%

ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาดได้
มาตรฐานส าหรับใช้
อโุภคบริโภคอยา่ง
พอเพียง

กองการประปา

16 โครงการวางท่อเมนจา่ยน้ าประปา เพือ่ใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาอปุโภคและ
บริโภคอยา่งพอเพียง

วางท่อเมนจา่ยน้ าประปา PVC 4
 นิว้ จากปากทางเขา้บ้านโคก
กรวด ถงึ บ้านบุญมา เดือนใหม ่
หมู ่2 ระยะทาง 212 เมตร

                    -         220,000         220,000         220,000 ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อยา่ง
พอเพียง 100%

ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาดได้
มาตรฐานส าหรับใช้
อโุภคบริโภคอยา่ง
พอเพียง

กองการประปา

17 โครงการส ารวจและเปล่ียนมาตรวัด
น้ าประปา

เพือ่ลดปริมาณน้ าสูญเสีย เปล่ียนมาตรวัดน้ าประปาทีช่ ารุด  -         100,000         100,000         100,000  - ทราบจ านวนหน่วย
น้ าทีใ่ช้ในแต่ละเขต
และปริมาณน้ า
สูญเสียในระบบ

การจา่ยน้ าประปา
มปีระสิทธิภาพ

กองการประปา

18 โครงการวางท่อน้ าประปาฝ่ัง
ตะวันตกจากบ้านนายอดุร  กล่อม
จอหอถงึประตูวัดหนองหว้าบ้าน
นายศักรินทร์  แซ่เล้ียง

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าใช้
อปุโภค บริโภคอยา่ง
พอเพียง

ขยายท่อเมนประปา ขนาด 0.6 
นิว้  ความยาว  365  เมตร

 -  -         500,000         500,000         500,000 ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อยา่ง
พอเพียง 100%

ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาดได้
มาตรฐานส าหรับใช้
อโุภคบริโภคอยา่ง
พอเพียง

กองการประปา

รวม 18  โครงการ 6,591,700    9,195,100     6,821,400     7,053,000    4,953,000     
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  ก. ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกจิ  การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนอตุสาหกรรมเศรษฐกจิ BCG และเขตเศรษฐกจิพิเศษ
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

7.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วฒันธรรมประเพณี และกฬีา
7.1  แผนงานบริหารทั่วไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการวนัท้องถิ่นไทย เพื่อให้ประชาชน

ตระหนักถงึความส าคัญ
ของการปกครองท้องถิ่น
เพื่อน้อมร าลึกถงึ
พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจา้อยู่หัว

หัวหน้าส่วนราชการ เจา้หน้าที่
ประชาชน

      50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 ส่วนราชการ 
ประชาชนและ
เจา้หน้าที่ ได้เขา้
ร่วมงานและ
ตระหนักถงึ
ความส าคัญ

ประชาชนตระหนัก
ถงึความส าคัญของ
ท้องถิ่น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหา วนัแมแ่ห่งชาติ

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและเพื่อสร้าง
จติส านึกให้ประชาชนรัก
และปกป้องสถาบัน

ประชาชนในเขตเทศบาลได้แสดง
ความจงรักภักดี

    200,000     200,000     200,000     200,000     200,000 ประชาชน 70% ได้
ร่วมแสดงความ
จงรักภักดีและ
ตระหนักถงึ
ความส าคัญของ
สถาบัน

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดีและ
ตระหนักถงึ
ความส าคัญของ
สถาบันฯ ยิ่งขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการจดังาน
วนัปิยมหาราช

เพื่อร าลึกถงึคุณความดี
ของพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจา้อยู่หัว
เกล้าเจา้อยู่หัว

ประชาชนในเขตเทศบาลได้ระลึก
ถงึและแสดงความจงรักภักดี

      50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 ประชาชน  60% 
ได้ร่วมแสดงความ
จงรักภักดี

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดี

ส านัก
ปลัดเทศบาล

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการวนัคล้ายวนัพระบรม
ราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรม
ชนกาธเิบศร มหาภูมพิล
อดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

เพื่อเป็นการร าลึกใน
พระมหากรุณาธคุิณ 
พระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภูมพิล
 อดุลยเดช

ประชาชนในเขตเทศบาลได้แสดง
ความร าลึกถงึพระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภูมพิล อดุลย
เดช

    100,000     100,000     100,000     100,000     100,000 ประชาชน 60% ได้
ร่วมแสดงความ
ระลึกถงึ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

ประชาชนได้แสดง
ความระลึกถงึ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหา
ภูมพิลอดุลยเดช

ส านัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการวนัขึ้นปีใหม่ เพื่อส่งเสริมประเพณีให้
สืบทอดต่อไป

ประชาชน  และชมุชนในเขต
เทศบาลได้ร่วมท าบุญตักบาตร  
และสืบสานวฒันธรรมไทย

      50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 ประชาชน  60% 
ได้ร่วมสืบสาน
วฒันธรรมไทย

ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานวฒันธรรมไทย
และสร้าง
ความสัมพันธอ์นัดี
ในชมุชน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

6 โครงการวนัเฉลิม
พระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและเพื่อสร้าง
จติส านึกให้ประชาชนรัก
และปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ประชาชนในเขตเทศบาลได้แสดง
ความจงรักภักดี

    250,000     250,000     250,000     250,000     250,000 ประชาชน 70% ได้
ร่วมแสดงความ
จงรักภักดีและ
ตระหนักถงึ
ความส าคัญของ
สถาบัน

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดีและ
ตระหนักถงึ
ความส าคัญของ
สถาบันฯ ยิ่งขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

7 โครงการวนัคล้ายวนัสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร

เพื่อร าลึกถงึคุณความดี
ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภูมพิล 
อดุลยเดช

ประชาชนในเขตเทศบาลได้ระลึก
ถงึและแสดงความจงรักภักดี

      40,000       40,000       40,000       40,000       40,000 ประชาชน 60%ได้
ร่วมแสดงความ
จงรักภักดี

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดี

ส านัก
ปลัดเทศบาล
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

8 โครงการงานวนัพระราชพิธ ี 
รัฐพิธแีละวนัส าคัญของชาติ

เพื่อให้การจดังานวนัพระ
ราชพิธ ี รัฐพิธแีละวนั
ส าคัญของชาติ ด าเนิน
ตามรูปแบบพิธกีารที่
สมเกยีรติ เหมาะสม 
ถกูต้องมเีอกลักษณ์อนัดี
งาม

การจดังานวนัและการเขา้
ร่วมงานพระราชพิธ ีรัฐพิธ ีและ
วนัส าคัญของชาติ  จ านวน 3 
กจิกรรม  ประชาชนเขา้ร่วมพิธี
และกจิกรรม 100 คน

    100,000     100,000     100,000     100,000     100,000 การจดังานวนัและ
การเขา้ร่วมงานพระ
ราชพิธ ีรัฐพิธแีละ
วนัส าคัญของชาติ
สามารถด าเนินการ
ได้ตามแผนงาน/
โครงการไมน่้อยกวา่
 3 กจิกรรม

ท าให้การจดังาน
และการเขา้
ร่วมงานพระราชพิธี
 รัฐพิธแีละวนัส าคัญ
ของชาติด าเนินได้
ตามรูปแบบพิธกีาร

ส านัก
ปลัดเทศบาล

9 โครงการวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้
ฯ พระบรมราชนิี

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและเพื่อสร้าง
จติส านึกให้ประชาชนรัก
และปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ประชาชนในเขตเทศบาลได้แสดง
ความจงรักภักดี

    200,000     200,000     200,000     200,000     200,000 พนักงานเขา้ร่วม
โครงการ 80%

พนักงาน ลูกจา้ง 
ตระหนักถงึ
ความส าคัญของวนั
เทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

10 โครงการวนัเทศบาล เพื่อให้พนักงานเทศบาล 
คณะผู้บริหาร สมาชกิ
สภาเทศบาล 
ลูกจา้งประจ า พนักงาน
จา้งตระหนักถงึวนั
เทศบาล

พนักงาน ลูกจา้งปรจ า พนักงาน
จา้งของเทศบาลต าบลโคกกรวด

      50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 พนักงานเทศบาล 
คณะผู้บริหาร 
สมาชกิสภาเทศบาล
 ลูกจา้งประจ า 
พนักงานจา้งเขา้ร่วม
โครงการ 80%

พนักงาน ลูกจา้ง 
ตระหนักถงึ
ความส าคัญของวนั
เทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 10 โครงการ -                           -                                     1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 -                      -                      -                  
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  ก. ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกจิ  การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนอตุสาหกรรมเศรษฐกจิ BCG และเขตเศรษฐกจิพิเศษ
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง
      7.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วฒันธรรมประเพณี และกฬีา

7.2  แผนงานการศาสนาและนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนเป็นเด็กดี มีความ
กล้าแสดงออกและมีความ
สนุกสนาน

เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลได้ร่วมกิจกรรม ให้กล้าคิด
กล้าแสดงออก

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานประเพณีและ
วฒันธรรม  80%

เด็ก  เยาวชน  ได้รับ
ความสุข  สนุกสนาน
 และส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็กมี
ความคิด

กองการศึกษา

2 โครงการงานประเพณี
ลอยกระทง

เพื่อส่งเสริมประเพณีลอย
กระทงให้สืบทอดต่อไป

ประชาชน  และชุมชนในเขต
เทศบาลได้ร่วมสืบสานวฒันธรรม
ไทยและสร้างความสัมพันธอ์ันดีใน
ชุมชน

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานประเพณีและ
วฒันธรรม 80%

ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานวฒันธรรมไทย
และสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดีใน
ชุมชน

กองการศึกษา

3 โครงการงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์และแสดงความ
กตัญญู กตเวที
ต่อผู้ใหญ่

ประชาชน  และชุมชนในเขต
เทศบาลได้ร่วมสืบสานวฒันธรรม
ไทยและสร้างความสัมพันธอ์ันดีใน
ชุมชน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานประเพณีและ
วฒันธรรม  80%

ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานวฒันธรรมไทย
และสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดีใน
ชุมชน

กองการศึกษา

4 โครงการประเพณีเขา้พรรษา เพื่อส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและสืบ
สานวฒันธรรมและประเพณี

เพื่อให้พนักงานเทศบาล  และ
ประชาชนได้ร่วมกันท าบุญถวาย
เทียนตามประเพณี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานประเพณีและ
วฒันธรรม  80%

ประชาชนได้ร่วมกัน
ท าบุญถวายเทียน
ตามประเพณี

กองการศึกษา

รวม 4  โครงการ -                           -                                     800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 -                      -                      -                  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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  ก. ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกจิ  การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนอตุสาหกรรมเศรษฐกจิ BCG และเขตเศรษฐกจิพิเศษ
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง
      7.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วฒันธรรมประเพณี และกฬีา

7.3  แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการจดัหาอปุกรณ์กฬีา
ส าหรับชมุชน

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน
ในชุมชนเล่นกีฬา

ประชาชนในชุมชนหันมาสนใจและ
เล่นกีฬา

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชนมีอุปกรณ์กีฬา 
80%

ประชาชนในชุมชนได้
เล่นกีฬา

กองการศึกษา

2 โครงการเพิ่มความรู้ภาคฤดู
ร้อนและฝึกทักษะกฬีาขั้น
พื้นฐาน

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้
เล่นกีฬาไม่พึ่งพาส่ิงเสพติด 
 ได้รับการฝึกฝนทักษะขั้น
พื้นฐาน  เพิ่มความรู้ใน
กีฬาฟุตบอล  วอลเล่ย์บอล
 ตะกร้อ มวยไทย มวย
สากลและยกระดับ
มาตรฐานการเล่นกีฬาใน
ท้องถิ่นให้สูงขึ้นและรู้จกั
กฎ กติกา การเล่นกีฬา
เยาวชน รู้รักสามัคคี รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถ
ด ารงชีวติอย่าในสังคม

เยาวชนในเขตเทศบาลต าบลโคก
กรวด  และผู้ที่เกี่ยวข้อง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เยาวชนได้เรียนรู้
ประสบการณ์จริง 
100%

เด็กนักเรียนได้มีส่วน
ร่วมท ากิจกรรม
ร่วมกันและก่อให้เกิด
ความรัก  ความสามัคคี

กองการศึกษา

รวม 2  โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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  ก. ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกจิ  การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนอตุสาหกรรมเศรษฐกจิ BCG และเขตเศรษฐกจิพิเศษ
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง
      7.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วฒันธรรมประเพณี และกฬีา

7.4  แผนงานการศาสนาและนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวชมุชน

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชนให้เป็นเอกลักษณ์
และสืบทอดต่อไป

ประชาชน และชุมชนในเขต
เทศบาลได้ร่วมสืบสานวฒันธรรม
ไทยและสร้างความสัมพันธอ์ันดีใน
ชุมชน

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานประเพณีและ
วฒันธรรม  80%

เด็ก  เยาวชน  ได้รับ
ความสุข  สนุกสนาน
 และส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็กมี
ความคิด

กองการศึกษา

รวม 1  โครงการ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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  ก. ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวดัที ่3 การเสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพือ่สังคมคุณภาพสูง
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัที ่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
8.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมเพิม่

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน
เพือ่ให้เกิดความรู้และ
เข้าใจบทบาท สร้าง
จิตส านึกแก่ผู้เข้าอบรม

จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  
1  คร้ัง

    500,000       500,000       500,000       500,000       500,000 เทศบาลมี
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานสูงขึน้ 
50%

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานและ
ลูกจ้างปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธภิาพได้อย่างมี
ประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม

เพือ่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

เพือ่ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล
มีคุณธรรม  จริยธรรม

    150,000       150,000       150,000       150,000       150,000 บุคลากร 80%  
ได้รับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

พนักงานเทศบาลมี
คุณธรรม  จริยธรรม

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการเทศบาลเคล่ือน
ทีพ่บประชาชน

เพือ่ให้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับความ
สะดวกในการรับบริการ

ออกให้บริการประชาชนในเขต
เทศบาลเป็นประจ าทุกเดือน

    100,000       100,000       100,000       100,000       100,000 ประชาชน ๗๐ %  
ได้รับความสะดวก
ในการให้บริการมาก
ขึน้

ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้รับความสะดวก

ส านัก
ปลัดเทศบาล

4 โครงการเลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถิน่และสมาชิกสภาท้องถิน่

จัดให้มีการเลือกต้ัง
ต่างๆตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด

จัดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
เทศบาลและผู้บริหารเทศบาล

    100,000       100,000       100,000       500,000       100,000 ประชาชนมาใช้สิทธิ
เลือกต้ังร้อยละ 60%

มีการเลือกต้ังนายกฯและ
สมาชิกสภาเทศบาลทีม่า
จากการเลือกต้ัง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการปกป้องสถาบัน
ของชาติ

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดี ต่อ
ชาติ  พระมหากษัตริย์

ประชาชนในเขตเทศบาลได้ร่วม
กิจกรรมและแสดงความ
จงรักภักดี

    100,000       100,000       100,000       100,000       100,000  ประชาชน 60% 
ได้แสดงความ
จงรักภักดี

ประชาชนได้แสดงความ
จงรักภักดี ต่อชาติ พระ
มหากษัตร์ิย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 โครงการจ้างนักเรียน  
นักศึกษาปฏิบัติงาน
นอกเวลาเรียน

เพือ่ช่วยเหลือนักเรียน
 นักศึกษาให้มีรายได้ 
ช่วงปิดภาคเรียน

นักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาล       30,000         30,000         30,000         30,000         30,000  นักเรียน40% มี
รายได้เพิม่ขึน้

นักเรียน  นักศึกษามี
รายได้ในช่วงปิดภาคเรียน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

7 โครงการจัดให้ความรู้ในเร่ือง
กฎหมายทัว่ไป

เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ใน
เร่ืองกฎหมายเบือ้งต้น

อบรมให้ความรู้ในเร่ืองกฎหมาย
ทัว่ไป  จ านวน 1 คร้ัง

      50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 ประชาชน 50% รู้
กฎหมายเพิม่ขึน้

ประชาชนในเขตเทศบาล
สามารถน ากฎหมายมาใช้
แก้ไขปัญหาในเบือ้งต้นใน
ชีวติประจ าวนัได้

ส านัก
ปลัดเทศบาล

8 โครงการประชาคมเมืองเพือ่
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่

เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและ
เพือ่ รับฟังปัญหาและ
ความคิดเห็นของ
ประชาชน

1. ได้ทราบปัญหาความต้องการ
ของประชาชน
2. ได้ข้อมูลทีถู่กต้องชัดเจน 
และครอบคลุมปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล

      50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 ประชาชน 70% มี
ส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลฯ

ประชาชนได้ร่วมกันเสนอ
ปัญหา ร่วมกันคิดเพือ่
พัฒนาชุมชนตนเอง

กอง
ยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

9 โครงการอบรมให้ความรู้
เกีย่วกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.2540

เพือ่ให้มีความรู้ความ
เข้าใจใน
พระราชบัญญติัข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540

อบรมให้ความรู้ในเร่ืองเกีย่วกับ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540  
จ านวน 1 คร้ัง

      50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 ประชาชน 50% รู้
พระราชบัญญติั
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.
2540

ประชาชนในเขตเทศบาล
สามารถน าไปปฏิบัติตาม
พระราชบัญญติัข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540

กอง
ยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

10 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพ
การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
ต าบลโคกกรวด

 - เพือ่เป็นการเพิม่
ฐานข้อมูลแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
 ฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษี             
   2. เพือ่เป็นการ
อ านวยความสะดวก 
ลดภาระของผู้เสียภาษี
   3. เพือ่เป็นการ
รวบรวมข้อมูลของ
เทศบาลต าบลโคก
กรวดในด้านการคลัง
ท้องถิน่                  
  4. เพือ่ประโยชน์ใน
การบริหารงาน
เกีย่วกับตอบข้อซักถาม
เพือ่รับฟังความคิดเห็น
           5. เพือ่ลด
ช่องวา่งระหวา่ง
เจ้าหน้าทีแ่ละ
ประชาชน

การจัดท าฐานข้อมูลแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน และการ
จัดการฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาลต าบลโคก
กรวด

    115,000       115,000       115,000       115,000       115,000 มีฐานข้อมูลและ
แผนทีเ่พือ่รับช าระ
ภาษี

1. ได้ข้อมูลการจัดเก็บ 
การประเมินภาษีอย่าง
ถูกต้องและเป็นธรรม     
 2. เจ้าหน้าทีส่ามารถ
ประเมินภาษีได้อย่าง
ถูกต้อง                     
3. ประชาชนในเขตพืน้ที่
ต าบลโคกรวดทราบถึง
บทบาทหน้าที ่และ
ประโยชน์ทีไ่ด้รับในการ
เสียภาษีท้องถิน่          
 4. ประชาชนได้ทราบ
ขัน้ตอนและระยะเวลา
แล้ว เสร็จในการเสียภาษี
แต่ละประเภท

กองคลัง

รวม 10  โครงการ 1,245,000 1,245,000 1,245,000 1,645,000 1,245,000
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  ก. ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวดัที ่3 การเสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพือ่สังคมคุณภาพสูง
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัที ่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
8.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมการจัดท า

แผนชุมชน
เพือ่ให้ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้ในเร่ือง
การท าแผนชุมชน

ได้แผนชุมชนของเทศบาลต าบล
โคกกรวด

      50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 ประชาชน 60% มี
ส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนชุมชน

ประชาชนเข้าใจและ
ทราบถึงความส าคัญของ
การจัดท าแผนชุมชน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

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

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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  ก. ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวดัที ่5 การยกระดับความมัน่คงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัที ่ 4  ยุทธศาสต์การพัฒนาเมือง

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน
9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง เพือ่ป้องกันและระงับ

อัคคีภัย
จ านวน  1  คร้ัง          70,000          70,000          70,000          70,000          70,000 การดับเพลิงมี

ประสิทธภิาพ 
80 %

เพือ่เตรียมพร้อมเมือ่
เกิดเหตุอัคคีภัย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการฝึกอบรม  อปพร. เพือ่ให้มีอาสาสมัคร
ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ในด้านความปลอดภัย
ต่างๆ  แก่ประชาชน

จัดอบรม  1  คร้ัง มีผู้เข้าร่วม
อบรม   20  คน

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 อปพร. สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
๗๐ %

อาสาสมัครมีความรู้
และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธภิาพ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการพัฒนาศักยภาพให้
รอดจากการจมน้ า

เพือ่ให้กลุ่มเป้าหมายไม่
จมน้ าเสียชีวติและรู้จักวธิี
ป้องกันและเอาตัวรอดจาก
การจมน้ า

จัดอบรม กลุ่มเด็ก เยาวชน 
และประชาชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 1 คร้ัง

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ผู้ผ่านการอบรม
โครงการได้รับ
ความรู้และสามารถ
ช่วยเหลือผู้อืน่ได้ 
ร้อยละ 70%

ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการ
ป้องกันและรู้จักวธิี
ช่วยเหลือคนจมน้ า

ส านัก
ปลัดเทศบาล

4 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล

เพือ่รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วง
เทศบาล

ต้ังจุดให้บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 การเกิดอุบัติเหตุเป็น
 ๐%

จ านวนอุบัติเหตุ
จราจรในเขต
เทศบาลลดลง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในเขตเทศบาล

เพือ่ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

จ านวน  1  คร้ัง          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ประชาชน 80% มี
ความปลอดภัยจาก
เหตุเพลิงใหม้

ประชาชนปลอดภัย
จากอัคคีภัย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 โครงการติดต้ังและเปล่ียนถัง
เคมีดับเพลิง

เพือ่ให้มีการติดต้ังและ
เปล่ียนถังเคมีดับเพลิงใน
เขตเทศบาลทีไ่ด้ติดต้ังมา
นานและหมดอายุการใช้
งานได้ตามปกติและติดต้ัง
เพิม่ในบริเวณทีม่ีความ
เส่ียงต่อการเกิดอัคคีภัย

เปล่ียนถังเคมีดับเพลิงในเขต
เทศบาลให้มีสภาพใช้งานได้
ตามปกติและติดต้ังเพิม่ในจุด
เส่ียง

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000 ประชาชนลดความ
เส่ียงในการเกิด
อัคคีภัย 100%

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการ
เกิดอัคคีภัย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

7 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าเทศบาลต าบลโคกกรวด

1.เพือ่เสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่
เทศบาลต าบลโคกกรวดให้
มีบุคลากรทีม่ี
ความสามารถปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ        2. 
เพือ่ส่งเสริมความรู้ด้าน
การจัดการสาธารณภัย
เบือ้งต้น ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์การควบคุมส่ัง
การ การบริหารจัดการสา
ธารณภัยในพืน้ทีเ่กิดเหตุที่
มีรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน
ให้กับชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติเทศบาล
ต าบลโคกรวด

1. จิตอาสาภัยพิบัติ จ านวน 
50 คน

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000 1.มีตัวแทนจิตอาสา
ภัยพิบัติครบ 6 
หมูบ่้าน         2. 
จิตอาสาภัยพิบัติที่
ผ่านการอบรม
สามารถปฏิบัติ
หน้าทีช่่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพืน้ที่
เกิดเหตุได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

1.ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพืน้ที่
เกิดเหตุได้อย่าง
ถูกต้อง  รวดเร็ว 
เป็นระบบและมี
มาตรฐานเดียวกัน  
 2. ผู้เช้าร่วมการ
ฝึกอบรมสามารถ
ให้การสนับสนุน
การปฏิบัติงานกอง
อ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย

ส านัก
ปลัดเทศบาล
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

  3.เพือ่ส่งเสริมระบบการ
ปฏิบัติงานกูภ้ัยในภาวะ
ฉุกเฉินให้เป็นระบบ 
รวดเร็ว และทันต่อ
เหตุการณ์    4. เพือ่
สนับสนุนให้โครงการจิต
อาสาพระราชทานใน
ระดับพืน้ทีใ่ห้มีความ
เข้มแข็งและมีทักษะความรู้
 ความช านาญ ในการ
จัดการภัยพิบัติ อันส่งผล
ให้ประชาชนในชุมชน/
ท้องถิน่มีความปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพย์สิน

 3. กองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่ง
พืน้ทีม่ความ
เข้มแข็งและยัง่ยืน

รวม 7  โครงการ 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000
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  ก. ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวดัที ่5 การยกระดับความมัน่คงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัที ่ 4  ยุทธศาสต์การพัฒนาเมือง

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน
9.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่พัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคได้อย่าง
มาตรฐานและทัว่ถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของความ
ความปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพย์สิน
เพิม่ขึน้

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

รวม 1  โครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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  ก. ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 ยกระดับบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกดิสมดุลและยั่งยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที่  4 การพัฒนาเมอืง

10.  ยทุธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
10.1  แผนงานบริหารทั่วไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินการอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ

1. ปลูกหญ้าแฝก
2. ปลูกป่าสมนุไพรชมุชน
3. จดักจิกรรมตามโครงการ
4. ปลูกต้นไมใ้นชมุชน

        30,000         30,000         30,000         30,000         30,000  ประชาชน 70% ได้
 เขา้ร่วมกจิกรรม
ปลูกต้นไม้

ประชาชนได้มส่ีวน
ร่วมในการปลูก
หญ้าแฝกปลูกป่า
สมนุไพรชมุชนและ
จดักจิกรรมตาม

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 1  โครงการ -                           -                                     30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -                      -                      -                  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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  ก. ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 ยกระดับบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกดิสมดุลและยั่งยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที่  4 การพัฒนาเมอืง

10.  ยทุธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
10.2  แผนงานเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช เพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินการอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ

1. การอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
2. การด าเนินงาน การจดั
กจิกรรมนิทรรศการ  
ประชาสัมพันธ ์ฯลฯ

      500,000       500,000       500,000       500,000       500,000  เทศบาลได้เขา้ร่วม
โครงการ 100%

ประชาชนได้มส่ีวน
ร่วมและได้รับความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกบั
การอนุรักษ์
พันธกุรรมพืช

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 1  โครงการ -                           -                                     500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -                      -                      -                  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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  ก. ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 ยกระดับบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกดิสมดุลและยั่งยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที่  4 การพัฒนาเมอืง

10.  ยทุธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
10.3  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเมอืงน่าอยู่และการ

สร้างจติส านึกด้านส่ิงแวดล้อม
เพื่อสร้างจติส านึกชมุชน
และส่งเสริมประชาชนให้
มส่ีวนร่วมในการดูแล
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1. จดักจิกรรมรณรงค์รักษา
ความสะอาดและพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม ในวนัส าคัญต่างๆ  
ได้แก ่กวาด/ท าความสะอาด
ชมุชนที่สาธารณะ ตัดหญ้า ก าจดั
วชัพืช เกบ็ขยะ ขดุลอกคูระบาย
น  า ปลูกต้นไมท้ดแทน ใส่ปุ๋ย
บ ารุงรักษาต้นไม ้และอื่น ๆ
2. ปลูกต้นไม ้เพิ่มพื นที่สีเขยีว

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมจีติส านึก
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
เพิ่มขึ น 50%

ประชาชนมี
จติส านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ชมุชนมี
ส่ิงแวดล้อมที่ดี 
บ้านเมอืงสะอาด
สวยงามน่าอยู่

กอง
สาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2 โครงการการจดัการน  าเสียใน
ชมุชน

1. เพื่อสร้างความรู้ความ
เขา้ใจ ในการบ าบัดน  า
เสียครัวเรือน
2. สร้างเครือขา่ยชมุชน
เพื่อเฝ้าระวงัคุณภาพน  า
3. เพื่อให้สถาน
ประกอบการและ
ครัวเรือน บ าบัดน  า
เสียกอ่นการระบายน  าลง
สู่ระบบระบายน  ารวม

1. ประชมุ อบรมความรู้
ประชาชน เร่ือง การอนุรักษ์
ทรัพยากรน  าการใชน้  าอยา่ง
ประหยดั และการบ าบัดน  าเสีย
ชมุชน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปริมาณน  าเสียใน
ชมุชนลดลงอยา่ง
น้อยละ 5

1. ลดการปล่อยน  า
เสียลงในล าตะคอง
2. ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรมลด
การปล่อยน  าเสียใน
ครัวเรือน

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 2  โครงการ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
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  ก. ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 ยกระดับบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกดิสมดุลและยั่งยนื
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที่  4 การพัฒนาเมอืง

10.  ยทุธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
10.4  แผนงานเคหะและชมุชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจดัการขยะมลูฝอย

แบบมส่ีวนร่วม
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
รู้จกับริหารจดัการขยะ
ในชมุชนในการคัดแยก
ขยะเพื่อลดปริมาณขยะ 
และสร้างรายได้ให้กบั
ชมุชน

1. ประชมุชี แจงการด าเนินงาน
2. จดักจิกรรมรณรงค์ส่งเสริม
ให้กบัประชาชนคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน
3. จดัตั งกลุ่มรับซื อขยะรีไซเคิล
4. จดัท าปุ๋ยหมกัชวีภาพจากขยะ
อนิทรีย์

        40,000         40,000         40,000         40,000         40,000 ปริมาณขยะมลูฝอย
ลดลง 5%

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการแกไ้ขปัญหา
ขยะชมุชนโดยรู้จกั
คัดแยกขยะตั งแต่
ครัวเรือนปริมาณ
ขยะชมุชนลดลง

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการพัฒนางานรักษาความ
สะอาดและระบบเกบ็รวบรวม
ขยะมลูฝอย

เพื่อให้การด าเนินงาน
รักษาความสะอาดเกบ็
รวบรวม ก าจดัมลูฝอย
ของเทศบาลเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมี
ประสิทธภิาพ

1. จดัอบรมผู้เกี่ยวขอ้ง
2. จดัหาถงัขยะให้กบัชมุชน
3. จดัท าสถติิขอ้มลูการปฏิบัติงาน
4. คัดแยกขยะติดชื อ ขยะ
อนัตราย
5. รวบรวม เกบ็ขน และน าขยะไป

        70,000         70,000         70,000         70,000         70,000 ปริมาณขยะมลูฝอย
ลดลง 5%

1. บ้านเมอืงสะอาด 
เรียบร้อยไมเ่กดิ
มลพิษต่อส่ิงแวดล้อม
2. การจดัการมลู
ฝอยเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมี
ประสิทธภิาพ

กองสาธารณสุขฯ

รวม 2  โครงการ 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02
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  ก. ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การยกระดับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสต์การพัฒนาเมือง
      1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการติดต้ังกระจกโค้ง
จราจรชนิดวงกลม  แบบแผ่น
โพล่ีคาร์บอเนต  ขนาด 32 
นิ้ว  จ านวน 50 ชุด บริเวณ
ทางร่วม หมู่ที่ 1,2,3,4,   
6,14 ต.โคกกรวด  อ.เมือง
นครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล     
โคกกรวด

บริเวณทางร่วม หมู่ที่ 
1,2,3,4,6,14  ต.โคกกรวด

- 290,000 - 290,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในขีวิต
และทรัพย์สิน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟ
กระพริบเตือนจราจร ชนิด
ติดแผงโซล่าเซลล์ จ านวน 
22 ชุด  บริเวณทางร่วม  
หมู่ที่ 1,2,3,4,6,14  ต.โคก
กรวด  อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล     
โคกกรวด

บริเวณทางร่วม หมู่ที่ 
1,2,3,4,6,14  ต.โคกกรวด

- 620,000 - 620,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในขีวิต
และทรัพย์สิน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 2  โครงการ -                       -                                   0 910,000 0 910,000 0 -                    -                     -               

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

(พ.ศ.2566 - 2570)

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1
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  ก. ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การยกระดับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสต์การพัฒนาเมือง
      1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ9.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

9.1  แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออก
ก าลังกาย กลางแจ้ง  
จ านวน 6 ตัว ๆ ละ 
35,000 บาท
(ต้ังตามราคาท้องตลาด)

เพื่อให้ประชาชน
สนใจหันมาออกก าลัง
กายกันมากขึ้น

หมู่ที่ 1,2,3,4,6,14 - 210,000 210,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงจากการ
ออกก าลังกาย

กองช่าง

รวม 1  โครงการ 0 210,000 210,000 0 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

(พ.ศ.2566 - 2570)

แบบ ผ.02/1
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 60x180ซม. 
จ านวน 10 ตัวๆละ 3,000 บาท
(ต้ังตามราคาท้องตลาด)

        30,000         30,000         30,000         30,000         30,000 ส านักปลัดเทศบาล

2 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
ราคาตู้ละ 5,900 บาท
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ)

        17,700         17,700         17,700         17,700         17,700 ส านักปลัดเทศบาล

3 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 3 ล้ินชัก
ราคาตู้ละ 5,000 บาท
(ต้ังตามราคาท้องตลาด)

                  -         10,000         10,000                   -                   - ส านักปลัดเทศบาล

4 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือน (แบบบานกระจก)
ขนาดไม่น้อยกว่า118ซม.X40ซม.
X87 ซม. 
(ต้ังตามราคาท้องตลาด)

          5,000           5,000           5,000                   -                   - ส านักปลัดเทศบาล

5 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
ราคาตู้ละ 5,900 บาท
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ)

        11,800         11,800         11,800  -  - กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

6 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 3 ล้ินชัก
ราคาตู้ละ 5,000 บาท
(ต้ังตามราคาท้องตลาด)

          5,000           5,000  -  -  - กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.03
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

7 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล
 แบบที่ 1 
จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 22,000บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร์)

        22,000  -  -         22,000  - กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

8 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ราคาเคร่ืองละ 2,500 บาท 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

          2,500  -  -           2,500                   - กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

9 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
ราคาตู้ละ 5,900 บาท
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ)

        29,500         29,500         22,000         22,000         22,000 กองคลัง

10 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน 
จ านวน 1 ตัวๆละ 3,000 บาท
(ต้ังตามราคาท้องตลาด)

          6,000           6,000           6,000           6,000           6,000 กองคลัง

11 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/
นาท)ี  ราคาเคร่ืองละ 8,900 บาท  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

        17,800         17,800         17,800         17,800         17,800 กองคลัง

12 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ราคาเคร่ืองละ 2,500 บาท 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

          5,000           5,000           5,000           5,000           5,000 กองคลัง
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เคร่ืองช่วยหายใจ (SCBA)  

ประกอบด้วย หน้ากากครอบใบหน้า  
ถังอัดอากาศ  ชุดสะพายหลัง จ านวน 
2 ชุด ชุดละ 90,000 บาท (ตาม
ราคาท้องตลาด)

 -       180,000                   -  -  - ส านักปลัดเทศบาล

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.03แบบ ผ.03
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือน (แบบบานกระจก)

ขนาดไม่น้อยกว่า118ซม.X40ซม.
X87 ซม. จ านวน 2 หลัง
(ต้ังตามราคาท้องตลาด)

        10,000                   -                   -                   -                   - กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.03
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล

 แบบที่ 1 
จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 22,000บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

        22,000  -                   -  -  - กองช่าง

2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 2,500 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

          2,500  -  -  -  - กองช่าง

3 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้า แบบช้อแข็ง 
จ านวน  2 เคร่ืองๆละ 9,500 บาท
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ)

 -  -         19,000  -  - กองช่าง

4 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
ราคาตู้ละ 5,900 บาท
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ)

                  -         11,800  -  -  - กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.03
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้   
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนด
รายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น 
ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถ
บูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
นำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือนำไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้
เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ดังนี้   
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ขอ้มูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่หรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit(จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ        
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    ดังนี้     

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทีม่ีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคมุที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑2  โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 

การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

๕.๖ 
โครงการมี
ความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
๕.๗ 
โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
๕.๘ โครงการ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน
หรือการ
เสรมิสร้างให้
ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
๕.๙ 
งบประมาณ
มีความ
สอดคล้องกับ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 
๕.๑๐ มีการ
ประมาณการ
ราคาถูกต้อง
ตามหลัก
วิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น 
(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
ได้กำเนดิขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน  

(๕) 
 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเอง
หรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
 

(๕) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำ
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ 
(Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) 
(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 
 
  

(๕) 
 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) 
 

 

113



 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
 

 (1) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 
 

ปรากฎอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)

บรรจุไว้ในเทศ
บัญญัติ  พ.ศ. 
2561 (น าไป

ปฏิบัติ)

ไม่ได้บรรจุไว้ใน
เทศบัญญัติ พ.ศ.
2561 (โครงการ
ไม่ได้ด าเนินการ)

บรรจุไว้ใน
เทศบัญญัติ  
พ.ศ. 2561 
(น าไปปฏิบัติ)

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ไม่ได้
ด าเนินการ

1. การสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ 1 0 1 0 0 0

2. ด้านการพัฒนาการศึกษา 21 10 11 11 6 5

3. ด้านการพัฒนาการเกษตร 1 1 0 1 0 1

4. ด้านการพัฒนาสังคม 17 15 2 15 10 5

5. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 19 7 12 7 6 1
6. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 20 9 11 9 3 6

7. ด้านการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวศาสนา-วัฒนธรรม 16 15 1 15 11 4

8. ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี

16 14 2 14 9 5

9. ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6 5 1 5 3 2

10. ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

9 7 2 7 7 0

รวม 126 83 43 84 55 29

คิดเป็นร้อยละ 65.8 34.1 65.4 34.5

ยุทธศาสตร์

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ตามแผนด าเนินงาน
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(2) สรปุรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2562 
 

 

ปรากฎอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)

บรรจุไว้ในเทศ
บัญญัติ  พ.ศ. 
2562 (น าไป

ปฏิบัติ)

ไม่ได้บรรจุไว้ใน
เทศบัญญัติ พ.ศ.

2562

บรรจุไว้ใน
เทศบัญญัติ  
พ.ศ. 2562 
(น าไปปฏิบัติ)

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ไม่ได้
ด าเนินการ

1. การสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ 1 0 1 0 0 0

2. ด้านการพัฒนาการศึกษา 18 16 2 16 12 4

3. ด้านการพัฒนาการเกษตร 3 3 0 3 1 2

4. ด้านการพัฒนาสังคม 17 17 0 17 12 5

5. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 9 6 3 6 6 0
6. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 48 22 26 22 21 1

7. ด้านการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวศาสนา-วัฒนธรรม 15 14 1 14 12 2

8. ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี

13 11 2 11 9 2

9. ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

8 6 2 6 4 2

10. ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

14 7 7 7 6 1

รวม 146 102 44 102 83 19

คิดเป็นร้อยละ 69.86 30.14 81.37 18.63

ยุทธศาสตร์

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ตามแผนด าเนินงาน
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(3) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2563 
 

 

ปรากฎอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565)

บรรจุไว้ในเทศ
บัญญัติ  พ.ศ. 
2563 (น าไป

ปฏิบัติ)

ไม่ได้บรรจุไว้ใน
เทศบัญญัติ 
พ.ศ.2563

บรรจุไว้ใน
เทศบัญญัติ  
พ.ศ. 2563 
(น าไปปฏิบัติ)

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ไม่ได้
ด าเนินการ

1. การสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ 1 0 1 0 0 0

2. ด้านการพัฒนาการศึกษา 19 16 3 16 14 2

3. ด้านการพัฒนาการเกษตร 3 1 2 1 0 1

4. ด้านการพัฒนาสังคม 19 18 1 18 6 12

5. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 9 6 3 6 6 0
6. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 54 39 15 39 12 27

7. ด้านการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวศาสนา-วัฒนธรรม 16 14 2 14 10 4

8. ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 14 12 2 12 8 4

9. ด้านการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

10 7 3 7 2 5

10. ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

14 8 6 8 5 3

รวม 154 121 33 121 63 58

คิดเป็นร้อยละ 78.57 21.43 52.07 47.93

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ตามแผนด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์

 
 
 
(4) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
 
(5) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2565 (ยังไม่ได้ดำเนินการ) 
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๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.4.1  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
  (๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  วาตะภัย  

น้ำท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการ
แก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  
กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือสามารถ
ดำเนินการได้ทันท่วงที   

  (๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือต่อชีวิตประชาชน  และ
สัตว์ต่างๆ ในตำบล  ซึ่งได้แก่  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  
ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่
ระงับการเกิดโรคระบาด  การทำลาย  การรักษา   

  (๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ำ  ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สิน
เยอะ  ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิต
การประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสา
ธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิด
ภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๔)  ปัญหายาเสพติดในตำบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้
ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับ
ประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจาก ในตำบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไป
มาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดทำแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนใน
เส้นทางสำคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

4.4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๑)  ข้อสังเกต  จากการสำรวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคมการเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนา
อาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไ ม่
เพียงพอต่อการจัดการได ้
   (๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้   
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  
ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นำ
หมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ
ของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้อ งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่เสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
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   (๓)  ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึง
พอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บ
เกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  
 
 

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