
 

 
 

 

 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

สํานักงานเทศบาลตําบลหนองหัวแรตสํานักงานเทศบาลตําบลหนองหัวแรต  

หมูที่ หมูที่ ๑๑๓๓    ตําบลหนองหวัแรตตําบลหนองหัวแรต    อาํเภออําเภอหนองบุญมากหนองบุญมาก    จังหวัดนครราชสมีาจังหวัดนครราชสมีา    ๓๓๐๔๑๐๐๔๑๐      

โทรศัพท โทรศัพท ๐๔๔๐๔๔--๓๐๐๗๓๘๓๐๐๗๓๘,,๐๔๔๐๔๔--๓๐๐๗๓๐๐๗๓๙๓๙         



  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

คํานํา 

เนื่องดวยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 
50 (9) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น   

 

ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว เทศบาลตําบลหนองหัวแรต จึงตอง
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ข้ึน  เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถิ่น
ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนองความตองการพัฒนาของ
ประชาชนในเทศบาลตําบลหนองหัวแรตได  โดยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  
 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการรัฐวิสาหกิจที่
เก่ียวของ  เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  รับทราบปญหาความตองการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่
เก่ียวของ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  
โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบาน หรือแผนชุมชนมา
พิจารณา  ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน  

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น  รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามา
วิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

๓.  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อสงเสนอแนะผูบริหารทองถ่ิน 
๔.  กรณีเทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด ใหผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติราง

แผนพัฒนาทองถ่ิน และประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
   

  บัดนี้  นายกเทศมนตรีตําบลหนองหัวแรต ไดพิจารณาเห็นชอบรางแผนพัฒนาทอง ถ่ิน                    
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตําบลหนองหัวแรต และไดประกาศใชแผนดังกลาว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2562 เปนที่เรียบรอยแลว เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน และพรอมท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติในการพัฒนา
ทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริงตอไป 
 
 

       เทศบาลตาํบลหนองหัวแรต 
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สวนที่ 1 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

 

1. ดายกายภาพ 
 1.1 ที่ตัง้ของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
       ที่ตั้งของหมูบานในเขตเทศบาลตําบลหนองหัวแรต   ประกอบดวย 
         หมูท่ี 1  บานมอสูงซับเจริญ     หมูท่ี 8  บานบุกระโทก  
  หมูที่ 2  บานตลาดใหมพัฒนา   หมูท่ี 9  บานหนองกระทุม 
  หมูที่ 3  บานโนนสมบูรณ    หมูที่ 10 บานหนองหิน 
  หมูที่ 4  บานซับหวาย     หมูที่ 11 บานหนองชงโค 
  หมูที่ 5  บานบุกุดจอก    หมูท่ี 12 บานโนนสะอาด 
  หมูที่ 6  บานหนองหัวแรต   หมูที่ 13 บานพงพัฒนา 
  หมูที่ 7  บานคลองสารเพชร   หมูท่ี 14 บานหนองหวาย 
  หมูที่ 8  บานบุกระโทก    หมูท่ี 15 บานตลาดใหมสามัคคี 
  สํานักงานเทศบาลตําบลหนองหัวแรต  (ปจจุบันเปนเทศบาลขนาดกลาง  ณ วันท่ี 29 
มิถุนายน 2550) ตั้งอยูบานเลขที่ 100  หมูที่ 13  ตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา   โทรศัพท  044-330190 โทรสาร  044-330190 
 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบสูง บางสวนเปนที่ดอน เหมาะสําหรับการทําไร และ
บริเวณสวนกลางของตําบลเปนท่ีราบลุมเหมาะแกการทํานา คือ บรเิวณท่ีราบลุมคลองสารเพชร มีคลองเมือง
และคลองสารเพชรไหลผาน 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปมีความชื้นในบางฤดูกาล โดยเฉพาะในฤดูฝนและฤดูหนาว และจะ
เกิดภาวะแหงแลงมากในฤดูรอนในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน  
 1.4  ลักษณะของดิน 
  เปนกลุมดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อละเอียด ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัด การระบายน้าํดีถึงดีปานกลาง ความอุดสมบูรณต่ํา  ปญหา ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนนํ้า และเกิดการ
ชะลางพังทลายสูญเสียหนาดินในพ้ืนท่ีลาดชัน บางพื้นที่ดินเปนกรดจัดมาก 
 1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 
     แหลงนํ้าธรรมชาติ 1) คลอง มี 2 สาย 

- คลองเมือง  ผานหมูที่ 4 บานซับหวาย และหมูที่ 1 บานมอสูงซับเจริญ 
- คลองสารเพชร ผานหมูท่ี 3 บานโนนสมบูรณ หมูท่ี 7 บานคลองสารเพชรและ หมูที่ 12 

บานโนนสะอาด 
- สระน้าํสาธารณะบานมอสูงซับเจริญ หมูท่ี 1 มีขนาดประมาณ  10 ไร 
- อางซับหวาย บานซับหวาย หมูท่ี 4   มีขนาดประมาณ  12 ไร 
- สระน้าํสาธารณะ บานหนองหัวแรต หมูท่ี 6 มีขนาดประมาณ  10 ไร 
- สระน้าํสาธารณะบานบุกระโทก หมูท่ี 8 มีขนาดประมาณ  1 ไร 
- สระน้าํสาธารณะบานหนองหิน หมูท่ี 10 มีขนาดประมาณ  3 ไร 
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1.6  ลักษณะของไมและปาไม 
ในเขตเทศบาลไมมีปาไม  แตมีตนไมท่ีชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไมยืนตน  ผลัดใบ   
 

2.  ดานการเมือง/การปกครอง 
         2.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา    อยู
หางจาก ที่วาการอําเภอหนองบุญมาก ประมาณ ๓ กิโลเมตร หางจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ  ๔๗ 
กิโลเมตร โดยมีการกําหนดเขตเทศบาลตําบลหนองหัวแรต ไวดังนี้ 

หลักเขตที่ ๑ บริเวณพิกัด TB ๐๗๕๓๓๒ ตั้งอยูกึ่งกลางถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข  ๒๔  
(โชคชัย–เดชอุดม)   

ทิศเหนือ   ติดตอตําบลแหลมทอง และตําบลบานใหม อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  โดย
ใหมีแนวเขตเริ่มตนจากถนนทางหลวงแผนดินสายโชคชัย – เดชอุดม  หลักเขตที่ ๑ บริเวณพิกัด TB ๐๗๕๓๓๒  
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางถนนหลวงแผนดินสายโชคชัย-เดชอุดม ผานบานโนนสะอาด บานคลองสาร
เพชร บานพงพัฒนา บานหนองหัวแรต  ผานหนาที่วาการอําเภอหนองบุญมาก ผานบานมอสูงซับเจริญ ตําบล
หนองหัวแรต ไปสิ้นสุดที่สะพานคลองเมือง หลักเขตที่ ๒ บริเวณพิกัด TB ๒๒๔๒๘๒ รวมระยะทางดาน  ทิศ
เหนือระยะทางประมาณ ๑๕.๕  กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก  ติดตอตําบลหนองบุนนาก และตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมาโดยใหมีแนวเขตเริ่มตนจากสะพานคลองเมือง หลักเขตท่ี ๒ บริเวณพิกัด TB ๒๒๔๒๘๒ ไปทางทิศ
ใตตามก่ึงกลางคลองเมืองถึงจุดบรรจบระหวางคลองเมือง คลองสวายสอ และคลองดินดํา หลักเขตที่ ๓  บริเวณ
พิกัด TB ๒๒๒๒๘๒ รวมประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวคลองดินดํา ถึงคลองซับ
หวาย    หลักเขตที่ ๔ บริเวณพิกัด TB ๒๐๒๒๖๗ ระยะทางประมาณ  ๒,๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต ตามแนวก่ึงกลางคลองดินดําสิ้นสุดที่อางเก็บน้ําหนองตะไก  หลักเขตที่ ๕ บริเวณพิกัด TB ๑๗๘๒๔๕ 
ระยะทางประมาณ ๓,๕๐๐ เมตร  รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ ๗.๓ กิโลเมตร 

ทิศใต  ติดตอตําบลหนองไมไผ อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากอาง
เก็บน้ําหนองตะไก  หลักเขตท่ี ๕ บริเวณพิกัด TB ๑๗๘๒๔๕ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาธารณะผานทาง
เกวียนเดิม (แนวหลักไมแกน)  ถึงถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๒๙๘ (ชวงระหวางหลักกิโลเมตรที่ ๘ –๙) 
หลักเขตท่ี ๖    บริเวณพิกัด TB ๑๑๖๒๔๘  ระยะทางประมาณ ๖,๐๐๐ เมตร  ไปทางทิศตะวันตกตามทาง
เกวียนเดิม(แนวหลักไมแกน) ถึงคลองสารเพชร หลักเขตที่ ๗  บริเวณพิกัด TB๐๙๑๒๔๕ ระยะทางประมาณ 
๒,๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามก่ึงกลางถนนสาธารณประโยชนสิ้นสุดที่ทางแยกเขาหวยตะขบ หลัก
เขตท่ี ๘ บริเวณพิกัด TB ๐๖๑๒๔๑ระยะทางประมาณ  ๓,๘๐๐ เมตร รวมระยะทาง ดานทิศใต  ประมาณ  ๑๒  
กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก  ติดตอตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากที่ทาง
แยกเขาหวยตะขบ   หลักเขตท่ี ๘ บริเวณพิกัดTB ๐๖๑๒๔๑ ไปทางทิศเหนือตามทางเกวียนเดิม (แนวหลักไม
แกน)    ผานอางเก็บน้ําคลองหุบไผ ถึงถนนสายบานโนนสมบูรณ–บุกระโทก หลักเขตที่ ๙ บริเวณพิกัด TB 
๐๖๓๒๘๗ ระยะทางประมาณ ๕,๐๐๐ เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามถนนสายเขาเตียนถึงทางแยก
เขาบานโนนสมบูรณ หลักเขตที่ ๑๐ บริเวณพิกัด TB ๐๘๓๒๙๔ ระยะทางประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร  ไปทางทิศ
เหนือตามแนวถนนดานนอกของถนนสายโรงโมหิน–วัดเขาแกว เปนแนวเขตบรรจบถนนทางหลวงแผนดินสาย
โชคชัย –เดชอุดม (ชวงกิโลเมตรที่ ๑๒ - ๑๓) หลักเขตที่ ๑ บริเวณพิกัด TB ๐๗๕๓๓๒ ระยะทางประมาณ 
๕,๐๐๐ เมตร  รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ  ๗  กิโลเมตร 
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 2.2  เขตปกครอง จํานวน 15 หมูบาน ในเขตพื้นที่เทศบาลตาํบลหนองหัวแรต มีดังนี้ 
หมูที่  ชื่อหมูบาน ผูใหญบาน 

1 บานมอสูงซับเจริญ นายณรงค  แคงสันเทียะ 
2 บานตลาดใหมพัฒนา นายสมพร  ชุมรมัย 
3 บานโนนสมบูรณ นายจาํลอง  เม้ียนมิตร 
4 บานซับหวาย นางสาวจิราภรณ  วรรณทาป 
5 บานบุกุดจอก นายอิทธิพล  เคลากระโทก 
6 บานหนองหัวแรต นายประชา  ดานกระโทก 
7 บานคลองสารเพชร นายทวีวัฒน  เมืองกระโทก 
8 บานบุกระโทก นายศักดิ์ชาย  แกะกระโทก 
9 บานหนองกระทุม นายสุดใจ  ศรีชาํนาญ 

10 บานหนองหิน นายเทอดศักดิ์  จีนดอน 
11 บานหนองชงโค นายใหม  เบานอก 
12 บานโนนสะอาด นายเด่ียว  แบงกระโทก 
13 บานพงพัฒนา นายพินิจ  ธูปไธสง 
14 บานหนองหวาย นางพะเยาว  คากระโทก 
15 บานตลาดใหมสามัคคี นายจักรกฤษณ  เตียงพลกรัง 
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                  2.3  การเลือกต้ัง 
                   เทศบาลไดแบงเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลหนองหัวแรต ทั้งเขตเทศบาลเปน 2 เขต
เลือกตั้ง สมาชิกสภาออกเปน 2 เขต ดังน้ี 
                   เขตเลือกต้ังที่ 1  ประกอบดวย 
                    บานมอสูงซับเจริญ  หมูท่ี 1 
                                          บานตลาดใหมพัฒนา หมูท่ี 2 
                                         บานซับหวาย  หมูท่ี 4 
 บานหนองหัวแรต  หมูที่ 6 
 บานคลองสารเพชร  หมูที่ 7 
 บานพงพัฒนา  หมูที่  13 
 บานตลาดใหมสามัคคี  หมูท่ี 15 
                    เขตเลือกต้ังที่ 2  ประกอบดวย 
  บานโนนสมบูรณ  หมูท่ี 3 
  บานบุกุดจอก  หมูที่ 5 
  บานบุกระโทก หมูที่ 8 
  บานหนองกระทุม  หมูท่ี 9 
  บานหนองหิน  หมูที่ 10 
  บานหนองชงโค  หมูที่ 11 
  บานโนนสะอาด  หมูท่ี 12 
  บานหนองหวาย  หมูที่ 14 
3. ประชากร 
 

หมูที ่
 

ช่ือหมูบาน 

จํานวนประชากร ตามทะเบยีนราษฎร 

ชาย หญิง รวม 

๑ บานมอสูงซับเจริญ 83 103 186 

๒ บานตลาดใหมพัฒนา 332 297 629 

๓ บานโนนสมบูรณ 223 182 405 

๔ บานซับหวาย 251 213 464 

๕ บานบุกุดจอก 290 312 602 

๖ บานหนองหัวแรต 660 706 1,366 

๗ บานคลองสารเพชร 478 481 959 

๘ บานบุกระโทก 277 284 561 
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๙ บานหนองกระทุม 343 352 695 

๑๐ บานหนองหิน 179 171 350 

๑๑ บานหนองชงโค 453 419 872 

๑๒ บานโนนสะอาด 167 169 336 

๑๓ บานพงพัฒนา 64 66 130 

๑๔ บานหนองหวาย 307 308 615 

๑๕ บานตลาดใหมสามัคคี 283 326 609 

รวม 4,390 4,389 8,779 

ที่มา :  สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  อําเภอหนองบญุมาก จังหวัดนครราชสมีา  ขอมูล ณ 24 เดือน มถิุนายน 
          ๒๕62 จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร มีทั้งสิ้น 8,779 คน แยกเปนชาย 4,390 คน หญิง 4,389 คน  
 

ชวงอายุประชากร 
จํานวนเพศชาย 

(คน) 

จํานวนเพศหญิง 

(คน) 

จํานวนรวม 

(คน) 

รอยละ 

(%) 

นอยกวา ๑ ปเต็ม 46 34 80 0.88 

๑ ปเตม็ – ๒ ป 104 92 196 2.16 

๓ ปเตม็ – ๕ ป 186 168 354 3.90 

๖ ปเต็ม – ๑๑ ป 369 351 720 7.93 

๑๒ ปเตม็ – ๑๔ ป 155 165 320 3.52 

๑๕ ปเตม็ – ๑๗ ป 179 158 337 3.71 

๑๘ ปเตม็ – ๒๕ ป 515 516 1,031 11.35 

๒๖ ปเต็ม – ๔๙ ปเต็ม 1,724 1,676 3,400 37.42 

๕๐ ปเต็ม – ๖๐ ปเต็ม 706 704 1,410 15.52 

61 – 80 ปเต็ม 486 577 1,063 11.70 

มากกวา 81 ปเตม็ขึ้นไป 82 92 174 1.92 

รวมทั้งหมด 4,552 4,533 9,085 ๑๐๐.๐๐ 
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ที่มา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสมีา ขอมูล ณ เดอืน มถิุนายน  ๒562 
          จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร มีทั้งสิ้น 9,085  คน แยกเปนชาย 4,552 คน หญิง 4,533 คน  
 

4. สภาพทางสังคม 
      4.1  การศึกษา 

ระดับการศึกษาของประชากร ที่อาศัยอยูจริง จากผลการจดัเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐานระดับตําบล 
(จปฐ. ๒)  ประจาํป 2562  มีดังนี้ 

การศึกษา 
จํานวนเพศ
ชาย(คน) 

จํานวนเพศ
หญงิ 
(คน) 

จํานวนรวม 
(คน) 

รอยละ 

ไมเคยศึกษา 122 148 270 4.19 
อนุบาล/ศูนยเด็กเล็ก 51 50 101 1.57 

ต่ํากวาชั้นประถมศึกษา 259 248 507 7.88 
จบชั้นประถมศึกษา (ป.4,ป.7,ป.6) 1,525 1,483 3,008 46.72 

มัธยมศึกษาตอนตน (มศ.1-3 ,ม.1-3) 743 667 1,410 21.90 
มัธยมศึกษาตอนปลาย(มศ.4-5, ม.4-6, ปวช) 335 443 778 12.08 

อนุปริญญา หรือเทียบเทา 56 49 105 1.63 
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 92 148 240 3.73 

สูงกวาปริญญาตร ี 4 15 19 0.30 
รวมท้ังหมด 3,187 3,251 6,438 ๑๐๐.๐๐ 

หมายเหต ุ  จํานวนประชากรที่อาศัยอยูจริงจากการสํารวจน้ี อาจไมเทากับจํานวนประชากรที่มีอยูในทะเบียนบานได 
 

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต มีสถานศกึษาในพ้ืนท่ี  รวม  ๕  แหง  คอื 
๑) ระดับกอนวัยเรียน  จํานวน  2  แหง   

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหวาย มีจํานวนนักเรียนท้ังส้ิน  61  คน  มีบุคลากรในตําแหนงครู 
 จํานวน  1  คน  จํานวนผูดแูลเด็ก จํานวน 2 คน  แมบาน  1  คน 
        - ศูนยพัฒนาเดก็เล็กบานหนองหัวแรต มีจํานวนนักเรยีนทั้งสิ้น 45 คน มีบุคลากรในตําแหนงครู 
จํานวน 1 คน จํานวนผูดูแลเด็ก จํานวน 1  คน  แมบาน  1  คน 

๒)  โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน  ๑  แหง  คือ  โรงเรยีนบานบานคลองสารเพชร 
มีจํานวนนักเรียน 106 คน  เปนชาย  57  คน  เปนหญิง  49 คน  มีบุคลากรจํานวน  9  คน  โดยมี
ผูบังคับบัญชาคือ  นายปกรณ  ชาติประสพ   เปนผูอํานวยการโรงเรียน 

๓)  โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส)  จํานวน  ๒  แหง คือ  
           ๑. โรงเรยีนบานบุกระโทก มีจํานวนนักเรียน 258 คน  เปนชาย ๑45  คน เปนหญิง 113 คน  มี
บุคลากรจํานวน 16  คน  โดยมีผูบังคับบัญชาคือ  นางรมิตา  สีมาพล  เปนผูอํานวยการโรงเรียน 

     ๒.  โรงเรียนบานหนองกระทุม  มีจํานวนนักเรียน ๑38 คน  เปนชาย 70 คน เปนหญิง 68 คน   
มีบุคลากรจํานวน ๑7 คน  โดยมีผูบังคับบัญชาคือ  นายชาญณรงค  มากพันธ   เปนผูอํานวยการโรงเรยีน 
    ๔)  โรงเรียนมัธยมศึกษา  จํานวน ๑  แหง  คือ โรงเรียนหนองบุญมากประสงควิทยา  มีจํานวน
นักเรียน  ๕๕๔ คน  เปนชาย ๒๔๖ คน  เปนหญิง ๓๐๘ คน  มีบุคลากรจํานวน ๔๒ คน โดยมีผูบังคับบัญชาคือ  
นายสุชาติ  จิตติการุณย  เปนผูอํานวยการโรงเรียน 
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      4.2  สาธารณสุข 

จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ
ใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน   มือ-ปาก-
เทาในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชนบางรายไมยอมไปคัดกรอง
หรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไขปญหา คือ เทศบาลและหนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรม
รวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  
แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  จากการสํารวจขอมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไมไดกิน
อาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใชยาเพื่อบําบัดอาการเจ็บปวยที่ไมเหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ  
และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้เทศบาลพยายามอยางย่ิงท่ีจะแกไข  โดยรวมมือ
กับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหา   
  (๑)  หนวยงานดานสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลหนองบุญมาก  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จํานวน 1 แหง  

เปนโรงพยาบาลขนาด  60 เตียง  มีจํานวนบุคลากร 220 คน 
      -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบุกระโทก    จํานวน    1     แหง 
   มีจํานวนบุคลากร  5  คน  
      -  คลินิกเอกชน  จํานวน  3  แหง    
       4.3  อาชญากรรม 
              เทศบาลไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสินประชาชน  ซึ่งเทศบาลก็ได
ดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกัน
อุบัติภัยอยางถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินวิธีการแกปญหาของเทศบาลท่ีสามารถดําเนินการได
ตามอํานาจหนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  คือการติดต้ังกลองวงจรปดในจุดท่ีเปนท่ีสาธารณะ  ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก รวมทั้งไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลาย
วันเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาที่พบเปนประจําคอืการทะเลาะววิาทของกลุมวัยรุน
โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาที่ชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไข
ปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  
และโทษท่ีไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนาํ   
อปพร.  เพื่อระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดขึ้นเลยยังเปนปญหาที่ปจจุบันไมสามารถที่จะแกไข
ได  ท้ังที่มีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องท่ีทางเทศบาลจะตองหาวิธีที่จะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไป
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดาํเนินการได     
       4.4  ยาเสพติด 

   ปญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตําบลหนองหัวแรต  จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธรหนองบุญมากได

แจงใหกับเทศบาลทราบนั้นพบวาในเขตเทศบาลมีผูที่ติดยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับพื้นท่ีอ่ืนถือวานอย โดยจาก

ขอมูลประจําป 2559  ผูคามีจํานวน 4 ราย มีผูครอบครองยาบาเพื่อจําหนายจํานวน 5 ราย ครอบครองยาบา

จํานวน 2 ราย จํานวนผูเสพยาบา 15 ราย โดยทางเทศบาลและสถานีตํารวจภูธรหนองบุญมาก ไดรับความ

รวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานของเทศบาลที่ชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาของ

เทศบาลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่เทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส  

การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาที่  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ทั้งนี้ 

เทศบาลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด  
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
        ในเขตเทศบาลตําบลหนองหัวแรตมีระบบบริการพ้ืนฐาน ดังน้ี 
         5.1  การไฟฟา 
                การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน 100 เปอรเซน็ต ปญหาคือไฟฟาสอง
สวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากพื้นท่ีท่ีมีความตองการให
ติดต้ังไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ เทศบาลจึงไมสามารถดําเนินการได เชนเดยีวกับถนน การ
แกปญหาคือ ประสานความรวมมือกันในหลาย ๆ ฝาย เพื่อท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นท่ีและวิธีการที่
จะดําเนินการแกไขอยางไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนที่ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธให
ประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับประชาชน ปจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟาใช 
ดังนี้ 

(1) จํานวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟา   2,934  หลังคาเรอืน 
(2) ไฟฟาสาธารณะ จํานวน   76   จุด   ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล 

 

          5.2 การประปา 
การประปา เทศบาลมีกิจการประปาเปนของเทศบาลเอง จํานวน 3 หมูบาน คือบานหนองหัว

แรต หมูที่ 6 บานซับหวาย หมูที่ 4 และบานตลาดใหมพัฒนา หมูที่ 2  และมีกิจการประปาหมูบาน จํานวน 12 
หมูบาน สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  และมีนํ้าใชตลอดทั้งป  
ปญหาคือ ไมมีแหลงนํ้าดิบในการผลิตประปา ประปาของเทศบาลยังไมสามารถที่จะผลิตเปนน้ําประปาสําหรับ
บริโภคได  ตองใชงบประมาณสูงมากในการดําเนินการ  ปจจุบันเทศบาลยังไมประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา
สามารถที่จะจัดหานํ้าดิบสําหรับผลิตประปาใหชุมชนได การแกปญหาคือ การลงพื้นที่ดําเนินการแกไขตามจุดท่ี
เกิดปญหาในทันที  เทศบาลก็ไดนําบรรจุในแผนพัฒนาสามปเพื่อที่จะพิจารณาดําเนินการในปตอไป  เมื่อมี
งบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง  เพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชน
ตอไป  ปจจุบันประชาชนมีประปาใช  ดังนี้ 

(๑)  จํานวนครัวเรือนที่ใชน้ําประปา    2,934   หลังคาเรือน 
          5.3  เสนทางคมนาคม มีถนนระหวางตําบล, อําเภอ มีเสนทางดังตอไปนี้ 
                 (1)  ทางหลวงแผนดินหมายเลข 24 ถนนลาดยาง สายโชคชัย – เดชอุดม 
                 (2)  ทางหลวงชนบท ถนนลาดยาง สายหัวแหลม – สระมะคา เชื่อมระหวางตําบลหนองหัวแรต 
กับตําบลหนองไมไผ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร 
                  (3) ทางหลวงชนบท ถนนลาดยาง สายหนองตะไก – หนองยายเทียม เชื่อมระหวางตําบลหนอง
หัวแรต กับตําบลหนองตะไก ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร 
                  (4) ถนนของทองถิ่น เทศบาลตําบลหนองหัวแรต จํานวน  199 สาย 
                  สภาพถนน   คอนกรีต  จํานวน  106  สาย   ระยะทาง     153    กิโลเมตร 
                                  ลาดยาง   จํานวน    40  สาย    ระยะทาง    409    กิโลเมตร 
                                  ลูกรัง       จํานวน   29  สาย    ระยะทาง    107    กิโลเมตร 
                                  หินคลุก    จํานวน   24  สาย    ระยะทาง      84    กิโลเมตร 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
      6.1  การเกษตร 
             พืชที่มีการใชพื้นท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุดคือมันสําปะหลัง รองลงมาคือการปลูกขาวนาป พื้นท่ีเทศบาล
ตําบลหนองหัวแรต มีการเพราะปลูกพชืเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม พืช
เศรษฐกิจที่สําคัญ คือ มันสําปะหลัง ขาว ออยโรงงาน ขาวโพด ฯลฯ 
              -  มันสําปะหลัง จํานวน   1,114  ครวัเรือน 
 พื้นที่เพาะปลูก  24,176.05  ไร 
 พื้นที่เก็บเก่ียว  24,164.36  ไร 
               - ขาว จํานวน  469  ครัวเรือน 
 พื้นที่เพาะปลูก  5,513.37  ไร 
 พื้นที่เก็บเก่ียว  5,505.62  ไร 
               - ออย จํานวน  36  ครัวเรือน 
 พื้นที่เพาะปลูก  598.62  ไร 
 พื้นที่เก็บเก่ียว  598.62 ไร 
 

       6.2  การประมง 
              (ในเขตเทศบาลไมมีการประมง) 
 

        6.3  การปศุสัตว 
               - เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน การเลี้ยงไก 
เปด โค สุกร กระบือ จํานวนสัตวในพ้ืนท่ีโดยประมาณ ดังน้ี 
                โค             8    ตัว สุกร  3,692     ตัว 
                ไก     95,487   ตัว เปด           674    ตัว 
 

         6.4  การบริการ 
                รีสอรท                   1       แหง 
                รานอาหาร               6       แหง 
                โรงภาพยนตร            -        แหง 
                รานเกมส                 ๕       แหง 
 

          6.5  การทองเท่ียว 
                  ในเขตเทศบาลตําบลหนองหัวแรตไมมีแหลงทองเที่ยว แตไดสงเสริมการทองเท่ียวข้ึนในตําบล 
เชน กลุมเฟองฟาและนํ้าผึ้ง บานมอสูงซับเจริญ  หมูท่ี 1  และกลุมพัฒนากลุมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง  
บานคลองสารเพชร หมูที่ 7   
 

          6.6  อุตสาหกรรม 
                  บริษัทคารกิลลมีทส (ไทยแลนด) จํากัด 
                  บริษัทพวีีดีอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
                  บริษัททีพีเค แอ็ดวานซ สตารช จํากัด 
                  บริษัทสตารโปร (ไทยแลนด) จํากัด 
                  บริษัทเอ่ียมรุงเรอืงอุตสาหกรรม จํากัด 
                  บริษัทเอ็นเนจี้พลัส สาขา 3  
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            6.7  การพาณิชกรรมและกลุมอาชีพ 
           การพาณิชย 
                  1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํานวน  1 แหง 
                  2. ธนาคารออมสิน     จํานวน  1  แหง 
                  3. บริษัทเอกชัยดิสทริบิวชันซีสเทม จํากัด (โลตัส) จํานวน  1 แหง 
                  4. บริษัทพีออยส จํากัด (มหาชน)   จํานวน  1 แหง 
                  5. รานทวีกิจ     จํานวน  1 แหง 
                  6. บริษัทเกริกไกรเอ็นเทอรไพรส จํากัด  จํานวน  1 แหง 
                  7. รานศิริมลกอสราง     จํานวน  1 แหง 
                  8. รานพูนณรงค     จํานวน  1 แหง 
                  9. รานโดเรมอน     จํานวน  1 แหง 
                 10.บริษัททรูดิสทริบิวชั่น แอนท เซลล 238  จํานวน  1 แหง 
                 11.หจก.หนองบุนนากคาวัสดุ   จํานวน  1 แหง 
                 12.คายลูกเสือสุนิตา (สุริชวดี เจริญกลาง)  จํานวน  1 แหง 
                 13.บริษัทบุญยังฟารม โนนสมบูรณ จํากัด  จํานวน  1   แหง 
                 14.บริษัท ซี เค แอนซันฟารม จํากัด   จํานวน            1        แหง 
                 15.บริษัทคารกิลมิทส (ไทยแลนด) จํากัด  จํานวน  1 แหง 
                 16.บริษัทพีวีด ีอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  จํานวน  1 แหง 
                 17.บริษัทสตารโปร สตารช (ไทยแลนด)  จํานวน  1 แหง 
                 18.บมจ.โทเท่ิลแอ็คเซ็สคอมมินิเคชั่น   จํานวน  1 แหง 
                 19.บจ.ลาภเพิ่มพูนมอเตอร 1999    จํานวน  1 แหง 
                 20.บจ.เอ็นเนจ้ีพลัส (สาขา 3)   จํานวน  1 แหง 
                 21.บจ.พลังงานคารบอน (สาขา 3)   จํานวน  1 แหง 
                 22.บริษัทแฟกซไลน จํากัด     จํานวน  1 แหง 
                 23.บจ.ที พี เค แอ็ดวานซสตารท    จํานวน  1 แหง 
                 24.บจ.ที พี เค แอปโซลูท สตารท   จํานวน  1 แหง 
 

            กลุมอาชีพ 
            มีกลุมอาชีพ  จาํนวน   10 กลุม 

1. กลุมกลวยสะบัดงา    6. กลุมผาทอมือ 
2. กลุมเฟองฟาและน้ําผึ้ง    7. กลุมทําพวงหรีด 
3. กลุมกระเปาผารม    8. กลุมทอเสื้อ 
4. กลุมหมอนสม็อก    9. กลุมจักสาน 
5. กลุมแปรรูปอาหาร    10. กลุมแปรรูปไมเกา 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) 
    7.1  ขอมูลดานการเกษตร 
              (1) บานมอสูงซับเจริญ หมูท่ี 1   มีพื้นท่ีทั้งหมด  4,675  ไร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

√  นอกเขตชลประทาน 

 

248  ครัวเรือน 
2,649 ไร 

450 กก./ไร 3,900 บาท/ไร 5,000 บาท/ไร 

2) ทําสวน สวนมะมวงแกว 3 ครัวเรือน 
1 ไร 

600 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 6,000 บาท/ไร 

3) ทาํไร 

ไรออย 5 ครัวเรือน 
110 ไร 

10,000 กก./ไร 8,650 บาท/ไร 8,000 บาท/ไร 

ไรมันสําปะหลัง 62 ครัวเรือน 
1,168 ไร 

4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 10,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 
 

2 ครัวเรือน 
2 ไร 

10,000 กก./ไร 1,200 บาท/ไร 13,000 บาท/ไร 

เฟองฟา 20 ครวัเรือน 
24 ไร 

800 ตน/ไร 13,000 บาท/ไร 35,000 บาท/ไร 

4) อ่ืนๆ ลีลาวดี 12 ครัวเรือน 
4 ไร 

400 ตน/ไร 6,000 บาท/ไร 120,000 บาท/ไร 

              (2) บานตลาดใหมพัฒนา หมูที่ 2   มีพื้นที่ท้ังหมด 1,518  ไร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

  นอกเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

3) ทาํไร 

ไรออย - - - - 
ไรมันสําปะหลัง 91 ครวัเรือน 

1,280 ไร 
4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 10,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 
 

9 ครัวเรือน 
77 ไร 

10,000 กก./ไร 1,200 บาท/ไร 13,000 บาท/ไร 

เฟองฟา - - - - 
4) อ่ืนๆ ลีลาวดี - - - - 
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              (3) บานโนนสมบูรณ หมูที่ 3   มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  2,956  ไร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

√  นอกเขตชลประทาน 

 

47  ครัวเรอืน 
604 ไร 

450 กก./ไร 3,900 บาท/ไร 3,600 บาท/ไร 

2) ทําสวน สวนมะมวงแกว 2 ครัวเรือน 
3 ไร 

600 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 6,000 บาท/ไร 

3) ทาํไร 

ไรออย - - - - 
ไรมันสําปะหลัง 147 ครัวเรือน 

2,411 ไร 
4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 12,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 
 

9 ครัวเรือน 
14 ไร 

10,000 กก./ไร 1,300 บาท/ไร 14,000 บาท/ไร 

เฟองฟา - - - - 
4) อ่ืนๆ ลีลาวดี - - - - 

              (4) บานซับหวาย หมูท่ี 4   มีพื้นท่ีท้ังหมด  6,812  ไร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

√  นอกเขตชลประทาน 

 

5  ครัวเรือน 
77 ไร 

450 กก./ไร 3,900 บาท/ไร 4,050 บาท/ไร 

2) ทําสวน สวนมะมวงแกว 2 ครัวเรือน 
21 ไร 

600 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 6,000 บาท/ไร 

3) ทาํไร 

ไรออย 2 ครัวเรือน 
138 ไร 

10,000 กก./ไร 8,650 บาท/ไร 10,000 บาท/ไร 

ไรมันสําปะหลัง 245 ครัวเรือน 
3,653 ไร 

4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 10,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 
 

4 ครัวเรือน 
12 ไร 

10,000 กก./ไร 1,300 บาท/ไร 13,000 บาท/ไร 

เฟองฟา 3 ครัวเรือน 
5 ไร 

700 ตน/ไร 14,000 บาท/ไร 30,000 บาท/ไร 

4) อ่ืนๆ ลีลาวดี - - - - 

 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)   หนา 13 

 
 

 
              (5) บานบุกุดจอก หมูท่ี 5   มีพื้นท่ีท้ังหมด  4,581  ไร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

√  นอกเขตชลประทาน 

 

107  ครัวเรือน 
861 ไร 

450 กก./ไร 3,900 บาท/ไร 3,000 บาท/ไร 

2) ทําสวน สวนมะมวงแกว 10 ครัวเรือน 
5 ไร 

550 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 5,500 บาท/ไร 

3) ทาํไร 

ไรออย 3 ครัวเรือน 
97 ไร 

10,000 กก./ไร 8,650 บาท/ไร 10,000 บาท/ไร 

ไรมันสําปะหลัง 204 ครัวเรือน 
2,411 ไร 

4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 90,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 
 

8 ครัวเรือน 
40 ไร 

10,000 กก./ไร 1,400 บาท/ไร 13,500 บาท/ไร 

เฟองฟา - - - - 
4) อ่ืนๆ ลีลาวดี - - - - 

               (6) บานหนองหัวแรต  หมูท่ี 6   มีพื้นที่ทั้งหมด  3,831  ไร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

   นอกเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

2) ทําสวน 

สวนมะมวงแกว 1 ครัวเรือน 
1 ไร 

550 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 7,000 บาท/ไร 

สวนยางพารา 2 ครัวเรือน 
62 ไร 

800 กก./ไร 10,000 บาท/ไร 36,000 บาท/ไร 

3) ทาํไร 

ไรออย 1 ครัวเรือน 
60 ไร 

10,000 กก./ไร 8,650 บาท/ไร 9,000 บาท/ไร 

ไรมันสําปะหลัง 116 ครัวเรือน 
1,359 ไร 

4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 10,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 
 

5 ครัวเรือน 
71 ไร 

10,000 กก./ไร 1,400 บาท/ไร 14,000 บาท/ไร 

เฟองฟา - - - - 
4) อ่ืนๆ ลีลาวดี - - - - 

 
 



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)   หนา 14 

 
 

              (7) บานคลองสารเพชร  หมูที่ 7   มีพ้ืนท่ีทั้งหมด  1,606  ไร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

√  นอกเขตชลประทาน 

 

81  ครัวเรอืน 
829 ไร 

450 กก./ไร 3,900 บาท/ไร 3,500 บาท/ไร 

2) ทําสวน 

สวนมะมวงแกว 5 ครัวเรือน 
3 ไร 

600 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 6,000 บาท/ไร 

ยางพารา 1 ครัวเรือน 
21 ไร 

400 กก./ไร 6,300 บาท/ไร 32,000 บาท/ไร 

3) ทาํไร 

ไรออย 1 ครัวเรือน 
4 ไร 

10,000 กก./ไร 8,650 บาท/ไร 9,000 บาท/ไร 

ไรมันสําปะหลัง 52 ครวัเรือน 
767 ไร 

4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 10,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 
 

9 ครัวเรือน 
53 ไร 

10,000 กก./ไร 1,400 บาท/ไร 13,000 บาท/ไร 

เฟองฟา - - - - 
4) อ่ืนๆ ลีลาวดี - - - - 

 

              (8) บานบุกระโทก หมูที่ 8   มีพื้นที่ทั้งหมด  3,618  ไร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

√  นอกเขตชลประทาน 

 

13  ครัวเรอืน 
189 ไร 

450 กก./ไร 3,900 บาท/ไร 3,000 บาท/ไร 

2) ทําสวน สวนมะมวงแกว 2 ครัวเรือน 
7 ไร 

610 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 6,100 บาท/ไร 

3) ทาํไร 

ไรออย - - - - 
ไรมันสําปะหลัง 75 ครัวเรือน 

803 ไร 
4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 9,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 
 

2 ครัวเรือน 
6 ไร 

10,000 กก./ไร 1,400 บาท/ไร 14,000 บาท/ไร 

เฟองฟา - - - - 
4) อ่ืนๆ ลีลาวดี - - - - 

 
 
 



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)   หนา 15 

 
 

 
              (9) บานหนองกระทุม หมูที่ 9   มีพื้นที่ทั้งหมด  7,425  ไร  ดังน้ี 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

√  นอกเขตชลประทาน 

 

100  ครัวเรือน 
769 ไร 

450 กก./ไร 3,900 บาท/ไร 5,000 บาท/ไร 

2) ทําสวน สวนมะมวงแกว 3 ครัวเรือน 
4 ไร 

570 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 5,700 บาท/ไร 

3) ทาํไร 

ไรออย 5 ครัวเรือน 
159 ไร 

10,000 กก./ไร 8,650 บาท/ไร 10,000 บาท/ไร 

ไรมันสําปะหลัง 156 ครัวเรือน 
1,676 ไร 

4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 9,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 
 

6 ครัวเรือน 
24 ไร 

10,000 กก./ไร 1,200 บาท/ไร 13,000 บาท/ไร 

เฟองฟา - - - - 
4) อ่ืนๆ ลีลาวดี - - - - 

 

              (10) บานหนองหิน หมูท่ี 10   มีพื้นท่ีท้ังหมด  2,918  ไร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

    นอกเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

2) ทําสวน สวนมะมวงแกว 1 ครัวเรือน 
1 ไร 

500 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 5,000 บาท/ไร 

3) ทาํไร 

ไรออย - - - - 
ไรมันสําปะหลัง 273 ครัวเรือน 

3,169ไร 
4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 9,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 
 

1 ครัวเรือน 
4 ไร 

10,000 กก./ไร 1,400 บาท/ไร 13,000 บาท/ไร 

เฟองฟา - - - - 
4) อ่ืนๆ ลีลาวดี - - - - 

 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)   หนา 16 

 
 

 
              (11) บานหนองชงโค หมูที่ 11   มีพื้นที่ท้ังหมด  4,450  ไร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

√  นอกเขตชลประทาน 

 

97  ครัวเรอืน 
1,126 ไร 

450 กก./ไร 3,900 บาท/ไร 3,000 บาท/ไร 

2) ทําสวน สวนมะมวงแกว 10 ครวัเรือน 
3 ไร 

560 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 5,600 บาท/ไร 

3) ทาํไร 

ไรออย 6 ครัวเรือน 
279 ไร 

10,000 กก./ไร 8,650 บาท/ไร 8,000 บาท/ไร 

ไรมันสําปะหลัง 223 ครัวเรือน 
3,135 ไร 

4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 9,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 
 

14 ครัวเรือน 
25 ไร 

10,000 กก./ไร 1,400 บาท/ไร 13,500 บาท/ไร 

เฟองฟา - - - - 
4) อ่ืนๆ ลีลาวดี - - - - 

        

       (12) บานโนนสะอาด หมูที่ 12   มีพ้ืนท่ีทั้งหมด  2,656  ไร  ดังนี ้

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

√  นอกเขตชลประทาน 

 

19  ครัวเรอืน 
152 ไร 

450 กก./ไร 3,900 บาท/ไร 3,200 บาท/ไร 

2) ทําสวน สวนมะมวงแกว 5 ครัวเรือน 
2 ไร 

600 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 6,000 บาท/ไร 

3) ทาํไร 

ไรออย - - - - 
ไรมันสําปะหลัง 49 ครัวเรือน 

760 ไร 
4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 10,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 
 

2 ครัวเรือน 
12 ไร 

10,000 กก./ไร 1,500 บาท/ไร 13,000 บาท/ไร 

เฟองฟา - - - - 
4) อ่ืนๆ ลีลาวดี - - - - 

 
 
 
 



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)   หนา 17 

 
 

 
 
       (13) บานพงพัฒนา หมูที่ 13  มีพื้นที่ท้ังหมด  2,656  ไร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

   นอกเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

2) ทําสวน สวนมะมวงแกว 3 ครัวเรือน 
1 ไร 

480 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 4,800 บาท/ไร 

3) ทาํไร 

ไรออย - - - - 
ไรมันสําปะหลัง 4 ครัวเรือน 

55 ไร 
4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 10,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 
 

2 ครัวเรือน 
26 ไร 

10,000 กก./ไร 1,200 บาท/ไร 13,500 บาท/ไร 

เฟองฟา - - - - 
4) อ่ืนๆ ลีลาวดี - - - - 

 

       (14) บานหนองหวาย หมูที่ 14   มีพื้นที่ทั้งหมด  1,606  ไร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

√  นอกเขตชลประทาน 

 

74  ครัวเรอืน 
679 ไร 

450 กก./ไร 3,900 บาท/ไร 3,200 บาท/ไร 

2) ทําสวน สวนมะมวงแกว 2 ครัวเรือน 
2 ไร 

600 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 6,000 บาท/ไร 

3) ทาํไร 

ไรออย 5 ครัวเรือน 
157 ไร 

10,000 กก./ไร 8,650 บาท/ไร 8,000 บาท/ไร 

ไรมันสําปะหลัง 70 ครัวเรือน 
3,500 ไร 

4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 10,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 
 

16 ครัวเรือน 
80 ไร 

10,000 กก./ไร 1,300 บาท/ไร 13,000 บาท/ไร 

เฟองฟา - - - - 
4) อ่ืนๆ ลีลาวดี - - - - 

 
 
 
 



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)   หนา 18 

 
 

 
 
       (15) บานตลาดใหมสามัคคี หมูที่ 15  มีพื้นที่ท้ังหมด  3,106  ไร  ดังนี้ 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก. / ไร) 

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

1) ทํานา 

ในเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

   นอกเขตชลประทาน 
 

……-…..ครัวเรือน 
………-………ไร 

………-….กก./ไร .….-…..บาท/ไร ..…-….บาท/ไร 

2) ทําสวน สวนมะมวงแกว 5 ครัวเรือน 
2 ไร 

480 กก./ไร 5,000 บาท/ไร 4,800 บาท/ไร 

3) ทาํไร 

ไรออย 2 ครัวเรือน 
10 ไร 

10,000 กก./ไร 8,650 บาท/ไร 8,000 บาท/ไร 

ไรมันสําปะหลัง 265 ครัวเรือน 
3,847 ไร 

4,500 กก./ไร 7,620 บาท/ไร 9,000 บาท/ไร 

ยูคาลิปตัส 
 

4 ครัวเรือน 
107 ไร 

10,000 กก./ไร 1,300 บาท/ไร 13,000 บาท/ไร 

เฟองฟา - - - - 
4) อ่ืนๆ ลีลาวดี - - - - 
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7.2  ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 
บานมอสูงซับเจริญ  หมูท่ี 1 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณน้ําฝน  √  

แหลงน้ําทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพ่ือการเกษตร
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึงฯ 

2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
- แมน้ํา       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง       
- หนองน้ํา/บึง       
- น้ําตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางข้ึน 
- แกมลิง       
- อางเก็บน้ํา 1  √  √ 50% 

- ฝาย       
- สระ       
- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 
บานตลาดใหมพัฒนา หมูที่ 2 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณน้ําฝน  √  

แหลงน้ําทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพ่ือการเกษตร
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึงฯ 

2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
- แมน้ํา       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง       
- หนองน้ํา/บึง       
- น้ําตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางข้ึน 
- แกมลิง       
- อางเก็บน้ํา 1  √  √ 50% 

- ฝาย       
- สระ       
- คลองชลประทาน       
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- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
 
 
บานโนนสมบูรณ หมูท่ี 3 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณน้ําฝน  √  

แหลงน้ําทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพ่ือการเกษตร
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึงฯ 

2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
- แมน้ํา       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง 1  √  √ 30% 

- หนองน้ํา/บึง       
- น้ําตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางข้ึน 
- แกมลิง       
- อางเก็บน้ํา 1  √  √ 40% 

- ฝาย       
- สระ 2  √  √ 30% 

- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 
บานซับหวาย หมูท่ี 4 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณน้ําฝน  √  

แหลงน้ําทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพ่ือการเกษตร
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึงฯ 

2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
- แมน้ํา       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง       
- หนองน้ํา/บึง       
- น้ําตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางข้ึน 
- แกมลิง       
- อางเก็บน้ํา 1  √  √ 60% 

- ฝาย       
- สระ       
- คลองชลประทาน       
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- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
 
 
 
บานบุกุดจอก หมูท่ี 5 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณน้ําฝน  √  

แหลงน้ําทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพ่ือการเกษตร
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึงฯ 

2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
- แมน้ํา       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง       
- หนองน้ํา/บึง       
- น้ําตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางข้ึน 
- แกมลิง       
- อางเก็บน้ํา       
- ฝาย       
- สระ 1  √  √ 50% 

- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 
บานหนองหัวแรต หมูที่ 6 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณน้ําฝน  √  

แหลงน้ําทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพ่ือการเกษตร
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึงฯ 

2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
- แมน้ํา       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง       
- หนองน้ํา/บึง       
- น้ําตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางข้ึน 
- แกมลิง       
- อางเก็บน้ํา 1  √  √ 40% 

- ฝาย       
- สระ       
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- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 
 
 
บานคลองสารเพชร  หมูท่ี 7 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณน้ําฝน  √  

แหลงน้ําทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพ่ือการเกษตร
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึงฯ 

2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
- แมน้ํา       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง 1  √  √ 40% 

- หนองน้ํา/บึง       
- น้ําตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางข้ึน 
- แกมลิง       
- อางเก็บน้ํา       
- ฝาย       
- สระ 1  √  √ 50% 

- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 
บานบุกระโทก  หมูที่ 8 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณน้ําฝน  √  

แหลงน้ําทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพ่ือการเกษตร
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึงฯ 

2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
- แมน้ํา       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง 1  √  √ 30% 

- หนองน้ํา/บึง       
- น้ําตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางข้ึน 
- แกมลิง       
- อางเก็บน้ํา       
- ฝาย       
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- สระ 1  √  √ 40% 

- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 
 
 
 
บานหนองกระทุม  หมูที่ 9 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณน้ําฝน  √  

แหลงน้ําทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพ่ือการเกษตร
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึงฯ 

2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
- แมน้ํา       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง 1  √  √ 30% 

- หนองน้ํา/บึง       
- น้ําตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางข้ึน 
- แกมลิง       
- อางเก็บน้ํา       
- ฝาย       
- สระ 1  √  √ 50% 

- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 
บานหนองหิน หมูท่ี 10 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณน้ําฝน  √  

แหลงน้ําทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพ่ือการเกษตร
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึงฯ 

2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
- แมน้ํา       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง       
- หนองน้ํา/บึง       
- น้ําตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางข้ึน 
- แกมลิง       
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- อางเก็บน้ํา 1  √  √ 30% 

- ฝาย       
- สระ       
- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 
 
 
บานหนองชงโค  หมูที่ 11 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณน้ําฝน  √  

แหลงน้ําทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพ่ือการเกษตร
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึงฯ 

2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
- แมน้ํา       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง       
- หนองน้ํา/บึง       
- น้ําตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางข้ึน 
- แกมลิง       
- อางเก็บน้ํา       
- ฝาย       
- สระ 1  √  √ 50% 

- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 
บานโนนสะอาด  หมูท่ี 12 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณน้ําฝน  √  

แหลงน้ําทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพ่ือการเกษตร
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึงฯ 

2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
- แมน้ํา       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง       
- หนองน้ํา/บึง       
- น้ําตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางข้ึน 
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- แกมลิง       
- อางเก็บน้ํา       
- ฝาย       
- สระ 1  √  √ 30% 

- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 
 
 
บานพงพัฒนา หมูที่ 13 

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณน้ําฝน  √  

แหลงน้ําทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพ่ือการเกษตร
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึงฯ 

2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
- แมน้ํา       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง       
- หนองน้ํา/บึง 1  √  √ 30% 

- น้ําตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางข้ึน 
- แกมลิง       
- อางเก็บน้ํา       
- ฝาย       
- สระ       
- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 
บานหนองหวาย หมูท่ี 14  

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณน้ําฝน  √  

แหลงน้ําทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพ่ือการเกษตร
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึงฯ 

2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
- แมน้ํา       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง       
- หนองน้ํา/บึง       
- น้ําตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
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3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางข้ึน 
- แกมลิง       
- อางเก็บน้ํา       
- ฝาย       
- สระ 1  √  √ 20% 

- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 
 
 
บานตลาดใหมสามัคคี  หมูท่ี 15  

แหลงน้ํา 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) 
กรณีที่ทราบโดยระบุ เพียงพอ ไมเพียงพอ 

1) ปริมาณน้ําฝน  √  

แหลงน้ําทาง
การเกษตร 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพ่ือการเกษตร
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วไป ไมท่ัวถึง รอยละครัวเรือน
ที่เขาถึงฯ 

2) แหลงน้ําธรรมชาติ 
- แมน้ํา       
- หวย/ลําธาร       
- คลอง       
- หนองน้ํา/บึง 1  √  √ 10% 

- น้ําตก       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
3) แหลงน้ําที่มนุษยสรางข้ึน 
- แกมลิง       
- อางเก็บน้ํา       
- ฝาย       
- สระ       
- คลองชลประทาน       
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)       
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       7.3  ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค) 
       บานมอสูงซับเจริญ  หมูที ่1 

แหลงนํ้า ไมม ี

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ
ครวัเรอืนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     

2) บอน้ําตื้นสาธารณะ √      

3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      

6) อื่น ๆ (โปรดระบุ) √      

 
        บานตลาดใหมพัฒนา หมูที ่2 

แหลงนํ้า ไมม ี

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ
ครวัเรอืนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     

2) บอน้ําตื้นสาธารณะ √      

3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      

6) อื่น ๆ (โปรดระบุ) √      

 
         บานโนนสมบูรณ  หมูที่ 3 

แหลงนํ้า ไมม ี

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ
ครวัเรอืนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     

2) บอน้ําตื้นสาธารณะ √      

3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      

6) อื่น ๆ (โปรดระบุ) √      
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            บานซบัหวาย  หมูที่ 4 

แหลงนํ้า ไมม ี

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ
ครวัเรอืนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     

2) บอน้ําตื้นสาธารณะ √      

3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      

6) อื่น ๆ (โปรดระบุ) √      

 
             บานบุกดุจอก  หมูที ่5 

แหลงนํ้า ไมม ี

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ
ครวัเรอืนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     

2) บอน้ําตื้นสาธารณะ √      

3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      

6) อื่น ๆ (โปรดระบุ) √      

 
            บานหนองหวัแรต  หมูที ่6 

แหลงนํ้า ไมม ี

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ
ครวัเรอืนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     

2) บอน้ําตื้นสาธารณะ √      

3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      

6) อื่น ๆ (โปรดระบุ) √      
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             บานคลองสารเพชร  หมูที ่7 

แหลงนํ้า ไมม ี

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ
ครวัเรอืนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     

2) บอน้ําตื้นสาธารณะ √      

3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      

6) อื่น ๆ (โปรดระบุ) √      

 
              บานบุกระโทก  หมูท่ี 8 

แหลงนํ้า ไมม ี

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ
ครวัเรอืนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     

2) บอน้ําตื้นสาธารณะ √      

3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      

6) อื่น ๆ (โปรดระบุ) √      

 
               บานหนองกระทุม  หมูที่ 9 

แหลงนํ้า ไมม ี

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ
ครวัเรอืนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     

2) บอน้ําตื้นสาธารณะ √      

3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      

6) อื่น ๆ (โปรดระบุ) √      
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             บานหนองหิน  หมูที่ 10 

แหลงนํ้า ไมม ี

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ
ครวัเรอืนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     

2) บอน้ําตื้นสาธารณะ √      

3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      

6) อื่น ๆ (โปรดระบุ) √      

 
             บานหนองชงโค  หมูที ่11 

แหลงนํ้า ไมม ี

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ
ครวัเรอืนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     

2) บอน้ําตื้นสาธารณะ √      

3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      

6) อื่น ๆ (โปรดระบุ) √      

 
              บานโนนสะอาด  หมูที ่12 

แหลงนํ้า ไมม ี

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ
ครวัเรอืนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     

2) บอน้ําตื้นสาธารณะ √      

3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      

6) อื่น ๆ (โปรดระบุ) √      
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              บานพงพฒันา  หมูที่ 13 

แหลงนํ้า ไมม ี

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ
ครวัเรอืนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     

2) บอน้ําตื้นสาธารณะ √      

3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      

6) อื่น ๆ (โปรดระบุ) √      

 
            บานหนองหวาย  หมูที ่14 

แหลงนํ้า ไมม ี

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ
ครวัเรอืนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     

2) บอน้ําตื้นสาธารณะ √      

3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      

6) อื่น ๆ (โปรดระบุ) √      

 
             บานตลาดใหมสามคัค ี หมูที ่15 

แหลงนํ้า ไมม ี

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ
ครวัเรอืนท่ี

เขาถึง 
1) บอบาดาลสาธารณะ  √     

2) บอน้ําตื้นสาธารณะ √      

3) ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) 

 √    100% 

4) ระบบประปา (การประปาสวน
ภูมิภาค) 

√      

5) แหลงนํ้าธรรมชาต ิ √      

6) อื่น ๆ (โปรดระบุ) √      
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
   ๘.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผูที่นับถือศาสนาพุทธ  รอยละ   99.81  
     1) วัดสวนปาพุทธธรรม  ตั้งอยูที่ หมูท่ี 3 
   2) วัดพงษศรีพรหมวราราม   ตั้งอยูที่ หมูที่ 4 
   3) วัดบานบุกุดจอก    ตั้งอยูที่ หมูที่ 5 
   4) วัดราษฎรสุนทราราม  ตั้งอยูที่ หมูที่ 7 
   5) วัดบุกระโทกโชคศรัทธาราม ตั้งอยูที่ หมูที่ 8 
   6) วัดหนองกระทุม บํารุงธรรม ตั้งอยูที่ หมูที่ 9 
   7) วัดบานหนองชงโค  ตั้งอยูที่ หมูที่ 11 
   8) สํานักสงฆเดชพรดุดมฤทธิ์ ตั้งอยูที่ หมูที่ 14 

-  ผูที่นับถือศาสนาคริตส  รอยละ  0.19 
         

     ๘.๒ ประเพณีและงานประจําป 
-  ประเพณีวันขึ้นปใหม   ประมาณเดอืน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดอืน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดอืน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจกิายน 

 

     ๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการทํา
เคร่ืองจักสารใชสาํหรับในครัวเรือน  วิธีการทอเสื่อจากตนกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ  ฯลฯ 
                     ภาษาถ่ิน  สวนมากรอยละ ๙๐ % พูดภาษาโคราช   
 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
๙.๑ นํ้า  ที่ใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน และน้ําดิบ ซึ่งจะตองนํามาผานกระบวนการ

ของระบบประปา สําหรับน้ําใตดินมีปริมาณนอย  ไมสามารถนําขึ้นมาใชใหพอเพียงได  
๙.๒ ปาไม  ในเขตเทศบาลไมมีปาไม 
๙.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลไมมีภูเขา 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้น ท่ีของเทศบาลสวนมากเปนพื้นที่สําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย  รานคา   สถาน
ประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กนอยที่เปนพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ไดแก  
ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศที่ไมมีมลพิษ นํ้าในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงนํ้าใชในการเกษตรไมเพียงพอ  
ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงนํ้าสําหรับการเกษตรไดเพิ่มขึ้น    ปญหาดานขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  
การแกไขปญหา เทศบาลไดจัดทําโครงการเพื่อแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการของ
ประชาชน  เชน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุมทั้งพื้นท่ี  โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ใน
พื้นท่ีของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปน
ที่พักผอนหยอนใจของประชาชน  ฯลฯ  
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สวนที่ สวนที่ ๒๒  
  
 

 
 
 

 ๑.๑  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆใหสอดคลอง
และบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎหมาย
วาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใชเม่ือวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพื่อรับผิดชอบ
ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ังกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาค
สวนดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

เพื่อให เปนไปตามที่ กําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตรชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานตางๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบดวย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการ
สรางความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบ
ในการดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด ตลอดจนไดจัด
ใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของอยางกวางขวางเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดทํารางยุทธศาสตรชาติตามที่กฎหมายกําหนดแลว 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ชวงเวลาดังกลาว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ แนวโนม วิสัยทัศน และเปาหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนาํ 

การพัฒนาประเทศไทยนับต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ 
เปนตนมาไดสงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังในดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับการยกระดับเปน
ประเทศในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนสงผลใหประเทศไทยหลุดพนจากการเปนประเทศยากจน และในดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยมี
ขอไดเปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาที่สําคัญ 
อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป ๒๕๖๐ ที่รอยละ ๓.๙ ถือวาอยูในระดับต่ํากวาศักยภาพ เมื่อ
เทียบกับรอยละ ๖.๐ ตอปในชวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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ลงทุนภายในประเทศและสถานการณเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัวไดเต็มท่ีโครงสรางเศรษฐกิจไทยท่ียังไม
สามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมไดอยางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
ระดับตํ่า ขาดการนําเทคโนโลยีเขามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไมสอดคลองกับความตองการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทา
ทายสําคัญตอการพัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากข้ึน แตยังคง
มีปญหาเรื่องคุณภาพการใหบริการที่มีมาตรฐานแตกตางกันระหวางพื้นที่ ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทําให
ประเทศไทยยังคงมีปญหาความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ ขณะที่ปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทา
ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงข้ึนและแกปญหาความเหลื่อมล้ําอยางย่ังยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธระยะยาวในการฟนฟู การใช และการรักษาทรัพยากรอยางบูรณาการเพื่อการ
พัฒนาประเทศที่ผานมายังขาดความชัดเจน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศยังมี
ปญหาการใชอยางส้ินเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการ
และปญหาของประชาชน ขณะที่ความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ตองเสริมสรางใหเกิดความ
เขมแข็ง ลดความขัดแยงทางความคิดและอุดมการณที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา ความไมเสมอภาค 
การขาดความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสงเสริม
คนในชาติใหยึดม่ันสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่มีสัดสวนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญที่จะทําให
การพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ มีความทาทายมากขึ้น ทั้งในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผูสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืนซึ่งจะเปนประเด็นทาทายตอ
การขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว 

๒. ปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ 
แมวาประเทศไทยจะมีตําแหนงที่ตั้งที่สามารถเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเปนประตูสูเอเชีย แตการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบานหลายประเทศ ทําใหปญหาดานเขตแดนกับ
ประเทศเพื่อนบานยังคงเปนความทาทายดานความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงตองให
ความสําคัญกับปญหาดานความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซอน ละเอียดออน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเปนประเด็นทาทายตอการสรางบรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสรางความสามัคคีของคนในชาติท่ีจะนําไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกตางกันอยางย่ังยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาท
ของประเทศมหาอํานาจ ท่ีอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายขั้วอํานาจ หรือเกิดการยายขั้วอํานาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะท่ีองคกรที่ไมใชรัฐ อาทิ 
องคการระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกําหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธและมาตรฐานสากลตางๆ ทั้งในดานความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุมเศรษฐกิจและการ



 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๓๕ 

 

เปดเสรีในภูมิภาคที่นําไปสูความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดานอาชญากรรมขามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปญหายาเสพติด การคามนุษย และการลักลอบเขาเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดจะกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมยัใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้ คาดวาจะ
เปนปจจัยสนับสนุนหลักที่ชวยทําใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมที่จะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งขึ้น 
แนวโนมสําคัญที่จําเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด อาทิการรวมกลุมทางการคาและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแขงขันที่คาดวาจะรุนแรงข้ึนในการเพิ่มผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคา
และบริการที่ตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหมๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป 
๒๕๗๔จะกอใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสวน
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง รวมทั้งการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีชวงอายุที่แตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะ
สงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตางกัน ดังนั้น การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและ
การนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการผลิตและการบริการของประเทศจะเปนความทาทายสําคัญในระยะ
ตอไป 

   ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรท่ีเขาสูสังคมสูงวัย อาจทําใหเกิดความตองการ
แรงงานตางชาติเพ่ิมมากขึ้นเพื่อทดแทนจํานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาคและ
ความกาวหนาของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทําใหการเคลื่อนยายแรงงานและการยายถ่ิน
มีความสะดวกมากข้ึน และเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการเคล่ือนยายประชากรเขาออกประเทศเพิ่มมาก
ข้ึน โดยเฉพาะในกลุมประชากรท่ีมีศักยภาพซึ่งมีแนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรียนหรือทํางานในทั่วทุกมุม
โลกสูงข้ึน ทั้งนี้ การยายถิ่นสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึน จึงอาจจะเปนไป
ไดที่ประเทศไทยจะยังคงเปนประเทศผูรับของประชากรจากประเทศเพื่อนบานขณะที่ประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการยายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกวา อาจทําให
การแยงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความ
รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กวางขวางมากขึ้น ซึ่งจะสรางความเสียหายตอ
ชวีิตและทรัพยสิน ระบบโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรท่ีสัมพันธตอเนื่องกับ
ความมั่นคงดานอาหารและน้ํา ขณะที่ระบบนิเวศตางๆ มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง และมีความเปนไปได
คอนขางสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไร
ก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศตาง ๆ ดังกลาวที่แตละประเทศจะตองเผชิญจะมีความแตกตางกัน ทําใหการเปนสังคมสีเขียว
การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการจะไดรับความสําคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึง
การสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและอาหารมีแนวโนมที่จะมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและ
ขอตกลงดานส่ิงแวดลอมจะมีความเขมขนและเขมงวดข้ึน โดยกรอบการพัฒนาตามขอตกลงระหวาง



 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๓๖ 

 

ประเทศตางๆ ที่สําคัญ เชน เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะไดรับการนําไป
ปฏิบัติอยางจริงจังมากย่ิงข้ึน 
   แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งใน
สวนของการจางงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ที่ซับซอนข้ึน อาชญากรรมไซเบอร รูปแบบการกอสงครามท่ีใชเทคโนโลยี 
เปนเคร่ืองมือ การเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรู เทคโนโลยี
และสินคาและบริการ การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณไดยากการ
เกิดข้ึนของโรคระบาด และโรคอุบัติใหมที่จะสงผลใหการเฝาระวังดานการสาธารณสุขในประเทศมี
ความสําคัญมากข้ึน อาจนําไปสูปญหาความเหลื่อมล้ําที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได หากไมมีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการปองกันและรองรับผลกระทบตางๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึน ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพรอม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะ
อยางย่ิงหากการเขาถึงเทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐาน และองคความรูสมัยใหมมีระดับความแตกตางกัน
ระหวางกลุมประชากรตางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลาวจะสงผลตอท้ังการ
จางงานและอาชีพท่ีจะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความตองการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่ม
มากข้ึน หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพที่ตองการทักษะระดับตํ่า กอใหเกิดความเส่ียงตอความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนท่ีปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและทักษะท่ีทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตนที่จะ
ทําใหเกิดการพฒันาขยายความเปนเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปจจัยทั้งหมดดังกลาวจะสงผลใหปญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ําของประเทศมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน 

   จากปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ตางๆขางตน เห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลง 
อยางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซอนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยาง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจําเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการ
พัฒนาที่เกี่ยวของ มีความรวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตางๆ ในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนาที่
เปนการดําเนินงานอยางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวของซึ่งกันและกัน โดยประเทศ
ไทยจําเปนตองมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ มีความรู สมรรถนะ และทักษะท่ีสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ สามารถรูเทาทันและปรับตัวใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข มีอาชีพที่ม่ันคง 
สรางรายได ทามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑและกติกาใหมๆ และมาตรฐานที่สูงข้ึน โดยเฉพาะในโลก
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วซ่ึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบและปจจัยสงเสริมตาง ๆ ที่เกี่ยวของไป
พรอมกัน ทั้งในสวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝมือท่ีสอดคลองกันกับการพัฒนา
ของคนในแตละชวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสรางพ้ืนฐาน รวมทั้งการใหความสําคัญกับการสงเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปนเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทัน
โลก จากการตอยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด ๔.๐ สงผลใหเกิดการสรางหวงโซมูลคาทาง
เศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชนจากการพัฒนา ลด
ปญหาความเหลื่อมลํ้า และนําไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน 



 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๓๗ 

 

   นอกจากนี้ ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับการสรางสมดุลความมั่นคงดาน
พลังงานและอาหาร การรักษาไวซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ และ
การพัฒนาและขยายความเปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่องท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม พรอมกับการมี
ขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส กฎหมาย ระบบภาษีตองมีกลยุทธการพัฒนาที่สามารถอํานวยความ
สะดวกและสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพการแขงขันที่สูงข้ึน และสามารถใชจุดแข็งในเรื่องตําแหนงท่ีต้ังทาง
ภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศมากข้ึน รวมทั้งใหความสําคัญของการ
รวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสรางสัมพันธไมตรี 
เสริมสรางความสัมพันธทางการทูต ซึ่งจะกอใหเกิดการสรางพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ โดยจําเปนตองสรางความพรอมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติใหเปนไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในดานตางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเปนตองเรงใหมีการปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพื่อใหเกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการสงเสริมคนในชาติใหยึดม่ัน
สถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพื่อใหเกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแยงภายในประเทศ โดยที่
นโยบายการพัฒนาตางๆ จําเปนตองคํานึงถึงความสอดคลองกับโครงสรางและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากข้ึน 

   ดังนั้น ภายใตเง่ือนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดลอม และปจจัยการพัฒนาตางๆ ที่เกี่ยวของ สงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องที่ตองใชระยะเวลาใน
การดําเนินงานเพื่อใหเกิดการปรับตัวซึ่งจะตองหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาใหประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคตจึงจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนในระยะยาวท่ีตอง
บรรลุ พรอมท้ังแนวยุทธศาสตรหลักในดานตางๆ เพื่อเปนกรอบในการขับเคล่ือนการพัฒนาอยางบูรณาการ
บนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ และปรับปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตาง 
ๆ อยางเปนระบบ โดยยุทธศาสตรชาติจะเปนเปาหมายใหญในการขับเคล่ือนประเทศ และถายทอดไปสูแผน
ในระดับอื่น ๆ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร ภารกิจและพื้นที่ ซ่ึงรวมถึงพื้นที่พิเศษตางๆ 
อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อใหการพัฒนาประเทศสามารถ
ดําเนนิการไดอยางม่ันคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศนประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพฒันาแลว ดวยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบตอ
ผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรขีองความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและ
ความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครวัเรือน และปจเจกบุคคล และ 
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มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
ม่ันคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคค ีสามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชน
มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง 
ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให
สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต
เพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุน
ทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช การรักษาและการ
ฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  ประกอบดวย 

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

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
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(๑) การรกัษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองคกรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม 

๔.๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(๑) การเกษตรสรางมูลคา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
(๓) สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว 
(๔) โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม 

๔.๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 
(๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสรางใหคนไทยมีสขุภาวะที่ดี 
(๖) การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 
(๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสรางพลังทางสังคม 
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 
(๑) สรางการเติบโตอยางย่ังยนืบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สรางการเติบโตอยางย่ังยนืบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนน

ความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่อง 
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 



 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๔๐ 

 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และ
ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุก
ภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

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

ความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดย

เสมอภาค 
 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดจัดทาขึ้นใน
ชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากขึ้น 
โดยไดนอมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง เกิด
ภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเปนแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมท้ังรวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเชื่อมตอกับ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญที่ตองดาเนินการใหเห็น
ผลเปนรูปธรรมในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรบัตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน เพื่อกากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณและแนวโนมภายนอก  



 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๔๑ 

 

๒.๒ สถานการณและแนวโนมภายใน  
๓. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

๓.๑. วัตถุประสงค  
   ๓.๒. เปาหมายรวม  

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ ยุทธศาสตร

ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ดังน้ี  
 
๔.๑ ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
๔.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่ง 

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส  
๔.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ ๑๒ สูการปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมนิผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  

 

 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
        แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

๑. สภาพทั่วไป  

๑.๑ ที่ต้ัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังอยูระหวางละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' 

เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยูในตําแหนงศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง 
โดยมีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดานตะวันออกและดานเหนือ มีแมนาโขงเปนเสน
ก้ันพรมแดน และดานใต ติดตอราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นท่ีรวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร ลักษณะภูมิ
ประเทศเปนท่ีราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคลายกระทะ แบงเปน ๒ เขตใหญ ไดแก 
บริเวณแองที่ราบโคราช อยูบริเวณที่ราบลุมแมนามูลและชี ลักษณะเปนที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอง
สกลนคร อยูทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแตแนวเขาภูพานไปจนถึงแมนาโขง เทือกเขาที่แบงระหวางแองโคราชและ
แองสกลนคร ไดแก เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศรอนชื้นสลับกับแลง แบงเปน ๓ ฤดู คือ ฤดูรอน ชวง
เดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม อากาศจะรอนและแหงแลงมาก จังหวัดท่ีมีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ชวง



 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๔๒ 

 

เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทาใหมีฝนตกเปนบริเวณกวาง แตมีแนว
เทือกเขาดงพญาเย็นและสนักาแพง ก้ันลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต สงผลใหพื้นที่แองโคราช ซึ่งเปนเขตเงาฝน
จึงมีสภาพแหงแลงกวาแองสกลนคร จังหวัดท่ีมีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกนอยท่ีสุด คือ นครราชสีมา ฤดู
หนาว ชวงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ อากาศหนาวเย็น ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ําสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใชประโยชนที่ดิน ในป ๒๕๕9 มีพื้นท่ีรวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร จําแนก
เปนพื้นที่ปาไม ๑๕.๖๖ ลานไร หรือรอยละ ๑๔.๙ พื้นท่ีทาการเกษตร ๖๓.๘7 ลานไร หรือรอยละ ๖๐.๕ และ
พื้นท่ีใชประโยชนอ่ืนๆ 26.02 ลานไร หรือรอยละ ๒๔.7 ของพื้นที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเปนดินทรายไมอุมนา ทาใหขาดแคลนนา และ
ขาดธาตุอาหาร ใตดินมีเกลือหิน ทาใหดินเค็ม จึงมีขอจากัดตอการใชที่ดินเพื่อการเกษตร  

๑.๕.๒ แหลงน้ํา มีลุมนาขนาดใหญ ๓ ลุมไดแก แมนาชี มีความยาว
ประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีตนนาที่ทิวเขาเพชรบูรณ และไหลไปรวมกับแมนามูลที่จังหวัด
อุบลราชธานี แมนามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ตนนาอยูท่ีเทือกเขาสันกาแพงแลวไหลลงสูแมนาโขง
ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลํานาสาขายอย ไดแก ลาปาว ลานาอูน ลํานาสงคราม ลาเสียว ลํานาเลย ลํา
นาพอง และลําตะคอง รวมทั้งแหลงนาธรรมชาติขนาดใหญ ที่กระจายอยูในพื้นที่ เชน หนองหาร (สกลนคร) และ 
บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหลงนาบาดาล มีปริมาณนาในเกณฑเฉลี่ย ๕-๑๐ ลกูบาศกเมตรตอชั่วโมง ท่ี
ความลึกของบอประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้ําบาดาลมีตั้งแตเค็มจัด กรอย และจืด เนื่องจากพื้นที่ในแอง
โคราชและแองสกลนครจะรองรับดวยหินเกลือ หากเจาะน้าํบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบนาเค็ม  

๑.๕.๓ ปาไม ในป ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปาไม จาน
วน ๑๕.๖6 ลานไร คิดเปนรอยละ ๑๔.9 ของพ้ืนท่ีภาค หรือรอยละ ๑๕.๓ ของพื้นท่ีปาไมท้ังประเทศ ซึ่งยังตํากวา
คาเปาหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่จะตองมีพื้นที่ปาไมรอยละ ๔๐ ของพื้นที่ สวนใหญมีลักษณะเปน 
ปาเบญจพรรณ  

๒. โครงขายคมนาคมขนสงและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงขายถนน เชื่อมโยงกับโครงขายหลักของประเทศและเช่ือมโยงสู

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

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ดานชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญที่อยูระหวางดําเนินการใน

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

๒.๖ บริการสาธารณปูโภค  



 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๔๓ 

 

๒.๖.๑ ไฟฟา  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  

จํานวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ป ๒๕60 มีจานวน
ประชากร ๒๑.๙8 ลานคน หรือรอยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพิ่มข้ึนจาก ๒๑.69 ลานคน ในป ๒๕๕5 และมีอัตรา
การเพ่ิมขึ้นของประชากรในชวงป ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยรอยละ ๐.๓1 ต่ํากวาประเทศท่ีมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ย
รอยละ ๐.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากท่ีสุด ๒.58 ลานคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มี
ประชากร 1.81 ลานคน และจังหวัดขอนแกน มีประชากร ๑.76 ลานคน คิดเปนรอยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ 
ของประชากรภาค ตามลาดับ  

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานสวนใหญมีความรูระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมี

สัดสวนนอยมาก ในป ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ลานคน สวนใหญอยูในภาคเกษตร รอยละ 50.77 ของกาลัง
แรงงาน ของภาค จานวนแรงงานที่มีความรูระดับประถมลดลง จากรอยละ 57.8 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ 
56.48 ในป ๒๕60 มีความรูระดับมัธยมตน เพิ่มข้ึนจากรอยละ 16.02 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ ๑๗.9 ในป ๒๕
60 ระดับมัธยมปลาย เพิ่มข้ึนจากรอยละ 11.87 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ ๑๑.96 ในป ๒๕60 แรงงานระดับ
อาชีวะเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากรอยละ ๒.07 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ ๒.09 ในป ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพิ่มข้ึน
จากรอยละ 7.05 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ 9.56 ในป ๒๕60 

๔.๓ การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แหง 
ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แหง เอกชน ๑๐ แหง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ 
แหง ในจานวนนี้เปนสถาบันวิจัย ๑๒ แหง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  

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

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ทรัพยากรปาไมมีแนวโนมลดลง ในป ๒๕60 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีปาไม จานวน ๑๕.๖6 ลานไร คิดเปนรอยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือรอยละ ๑๕.๓ 
ของพื้นที่ปาไมท้ังประเทศ ในชวงป 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไมของภาคลดลงเฉลี่ยรอย
ละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพื้นที่ปาไมเพื่อการเกษตรที่เพ่ิมมากขึ้น โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ปาไมตอพื้นท่ีจังหวัดมาก
ท่ีสุดไดแก จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณดานภัยพิบัติ  
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การเกิดไฟปามีแนวโนมเพิ่มขึ้น ในชวงป ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวนการ
เกิดไฟปาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 8.8 โดยป ๒๕60 เกิดไฟไหมปา จํานวน 878 คร้ัง พื้นท่ีถูกไฟไหม 9,687 ไร 
ลดลงจาก ป ๒๕๕6 ที่มีจานวน 1,574 คร้ัง และจานวนพืน้ท่ีปาถูกไฟไหม 19,622 ไร ซึ่งเปนปที่เกิดไฟไหมปา
มากท่ีสุด โดยในระหวางป ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหมปาเฉลี่ย ๑,268.8 คร้ังตอป คิดเปนพ้ืนท่ีที่ถูกไฟไหมเฉลี่ย 
๑๘,๗๔๑.๒ ไรตอป  

๖. สภาวะแวดลอม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดออน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปญหาและประเด็นทาทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพฒันา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาพ้ืนฐานดานการขาดแคลนนา ดินคุณภาพตํ่า 
ประสบอุทกภัยและ ภัยแลงซ้ําซาก คนมีปญหาท้ังในดานความยากจน และมีปญหาภาวะทุพโภชนาการ แตมีความ
พรอม ดานสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู
ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเปนจะตองแกไขปญหาพื้นฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใชความรู 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคใหมีการ
เจริญเติบโตไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมท้ังการแสวงหาโอกาสการนาความรู ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาชวยขับเคลื่อน โดยการใชประโยชนจากโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงขนาด
ใหญที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขายระบบการคมนาคมขนสงและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ 
รวมทั้งการใชประโยชนจากการเช่ือมโยงและขอตกลงกับประเทศเพื่อนบานในกลุม อนุภูมิภาคลุมแมนาโขงที่กาลัง
มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมาเสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาใหม ๆ ใหแกภาค เพื่อใหมีอัตราการเติบโตที่สูง
เพียงพอตอการลดความเหลื่อมลากับพื้นที่สวนอื่นๆ ของประเทศได ในระยะยาว  

๘.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปน “ศูนยกลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุมแมนํ้าโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค  
๘.๒.๑ เพื่อแกปญหาปจจัยพื้นฐานดานนาและดิน ใหเอื้อตอการ

ประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพื่อดูแลชวยเหลือคนจน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครวั และพึ่งพากันในชุมชนได  

๘.๒.๓ เพื่อยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่มโดยใชความรู 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนใหการเตบิโตทางเศรษฐกิจของภาคไมตํ่ากวาระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพื่อเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

๘.๒.๕ เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเปนศูนยกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

๘.๓ เปาหมาย  
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
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๘.๓.๒ สัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ
กระจายรายไดภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  

๘.๔ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  

ตัวช้ีวัด คาฐาน 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 

อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ลานบาท  
(ป 2559)  

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
รอยละ 3.5ตอ
ป  

สัมประสิทธ์ิความไม
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายไดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ป 2560) 

ลดลงตํ่า
กวา 
0.446 

ลดลงต่ํา
กวา 
0.446 

ลดลงตํ่า
กวา 
0.446 

ลดลงตํ่า
กวา 
0.446 

ลดลงต่ํากวา  
0.446 

8.5.1 ยุทธศาสตรที่ ๑ บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน  

8.5.2 ยุทธศาสตรที่ ๒ แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูมีรายไดนอยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  

8.5.3 ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน
ควบคูกับ การแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

8.5.4 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ  
     8.5.5 ยุทธศาสตรที่ 5 ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคม
ขนสงท่ีเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง 
และพื้นท่ีเศรษฐกิจใหมๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจาก
ขอตกลงกับประเทศ เพ่ือนบานในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

 
 

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

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในฐานะฝาย
เลขานุการ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ไดแจงผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณา
การนโยบายพัฒนาภาค ดานวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ดานวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 25
กรกฎาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ 
และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปของ
จังหวัดและกลุมจังหวัด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธจันทรโอชา) 
เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามมติท่ีประชุม อ.ก.บ.ภ. ดานวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนว
ทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุมจังหวัด ซึ่งแบงงบประมาณเปน 2 สวนสวนที่ 1 งบประมาณเพื่อ



 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๔๖ 

 

การพัฒนาตามศักยภาพความตองการของพื้นที่ หรือประเด็นรวมของกลุมจังหวัดสวนท่ี 2 งบประมาณเพื่อการ
พัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายสําคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 จึงไดดาเนินการทบทวนแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระหวางวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตรชาติ 
ระยะ 20 ป นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทิศ
ทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานดานคมนาคม แผนแมบทจากกระทรวงท่ีเก่ียวของ และ
มุงเนนการทางานแบบเครอืขายรวมกันทุกภาคสวน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) 
เพื่อรวมกันกําหนดทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด ฯ ทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปไดดวยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะ
เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมจังหวัด รวมท้ังเปนการแกไขปญหารวมกันของกลุมจังหวัด ให
เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุมจังหวัด และนาไปสูการกระตุนใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสราง
รายไดใหกลุมจังหวัด 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 – 
2565)  ฉบับทบทวน ป พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบ 
บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
2560 โดยสรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategies Position) 
1) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ 
3) เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการทองเที่ยวอารยะธรรมขอม 

เชิงนิเวศน การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เปนประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน 

เปาหมายการพัฒนา 
 

ศูนยกลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเท่ียวอารยะธรรมขอม และสังคม 
เปนสุข 
 
 
   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูป 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวการทองเท่ียว และ
ผลิตภัณฑไหม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๔๗ 

 

 

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 - 2565)  
ฉบบัทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

**************** 
        เปาหมายการพฒันาจังหวัด (วิสัยทัศน) คือ  

“โคราชเมืองนาอยู มุงสูเมือง 3 มรดกยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” 
 

        ประเด็นการพฒันาของจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร) รวม 5 ประเด็น ดังน้ี 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (ประเด็นยุทธศาสตร) 

1) การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  
2) การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
    และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก  
4) การเสริมสรางความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่น ๆ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๔๘ 

 

 แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพฒันาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 
     จํานวน 2 แนวทาง คือ  1. สงเสริมการทองเที่ยว  2. ยกระดับการเกษตร และอุตสาหกรรม 
 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก 
 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
1. สงเสริมการทองเที่ยว      1. เสริมสรางและพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
แหลงทองเท่ียว รอบแหลงทองเท่ียว  
และเสนทางไปยังแหลงทองเท่ียว 

   1. แหลงทองเที่ยว รอบแหลงทองเท่ียว 
หรือเสนทางไปยังแหลงทองเท่ียว ไดรบ
การพัฒนา อยางนอย 10 แหง 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ทองเที่ยวและ
กีฬา 

   กิจกรรหลักที่ 1 ทบทวนแผนการทองเท่ียว 
กีฬา และเครือขาย 

      2. เสริมสรางและพัฒนาสินคา และ
บริการเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวใหมีมูลคา 
เพ่ิมขึ้น 

   2. สินคาและบริการ เก่ียวกับแหลง
ทองเท่ียว ไดรับการพัฒนา อยางนอย  
10 ประเภท 

   กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก เสนทาง
คมนาคม รองรับดานการทองเท่ียว กีฬา และ 
Mice 

     3. สงเสรมิและประชาสัมพันธแหลง
ทองเท่ียว 

   3. จํานวนนักทองเท่ียว และรายได 
จากนักทองเท่ียว เพิ่มข้ึนรอยละ 5  
จากป 2560 ที่มีนักทองเท่ียว จํานวน 
8,855,167 คน และรายไดเพ่ิมข้ึน  
รอยละ 10 จากป 2560 ทีมี่รายได   
19,250.88 ลานบาท 

   กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว สนามกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการ
ทองเที่ยว และกีฬา 

     กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการการทองเท่ียว กีฬา และเครือขาย 

     กิจกรรมหลักที่ 5 การสงเสริมและพัฒนา
สินคาและบริการ ดานการทองเที่ยว กีฬา 
และเครือขาย 

   กิจกรรหลัก 6 การพัฒนาการตลาดและ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยว กีฬา และ
เครือขาย 
 
 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๔๙ 

 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
2. ยกระดับการเกษตร 
และอุตสาหกรรม 

    4. สงเสริมการสรางมูลคาสินคาและ
บริการภาคการเกษตร  
 

    4. รายไดผลิตภัณฑมวลรวม จงัหวัด
นครราชสีมา ภาคการเกษตร ณ ราคา
ประจําป เพิ่มข้ึนรอยละ 0.5 จากป   
พ.ศ.2559 ที่มีมูลคา 20,487 ลานบาท  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเกษตร และ
อุตสาหกรรมปลอดภยั 
Food Valley 

   กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนา 
ปรับปรุง และเพิ่มศักยภาพและ
คุณภาพของดิน 

     5. สงเสรมิการสรางมูลคาสินคาและ
บริการนอกภาคการเกษตร 

    5. รายไดผลิตภัณฑมวลรวม จังหวัด
นครราชสีมา นอกภาคการเกษตร ณ 
ราคาประจําป เพิ่มข้ึนรอยละ 0.5 จากป  
พ.ศ.2559 ที่มีมูลคา 149,910  
ลานบาท  

   กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนา 
ปรับปรุง และกอสรางแหลงกักเก็บ
น้ําในเขตชลประทาน รวมท้ังระบบ
ผันนํ้า/สงน้าํ ทางและสะพานขาม
ลําน้าํและสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวเน่ือง 

     6. สงเสริมการนําผลงานนวัตกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรม และอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาใชกับ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

    6. จํานวนผลงานนวัตกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัย (Food 
Valley) ไดรับการถายทอดไปสูการปฏบิัติ 
อยางนอย 4 นวัตกรรม 

   กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนา 
ปรับปรุง และกอสรางแหลงกักเก็บ
น้ํานอกเขตชลประทาน รวมทัง้
ระบบผันน้ํา/สงน้ํา ทางและสะพาน
ขามลํานํ้าและสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวเน่ือง 

     7. สงเสริมและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกสเพื่อรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

    7. จํานวนโครงสรางพื้นฐาน หรือ
ระบบโลจิกสติก ไดรับการสงเสรมิ หรือ
พัฒนา หรือสราง อยางนอย 10 แหง 

    กิจกรรมหลักที่ 4 สงเสริม และ
พัฒนาคุณภาพ เพื่อเพ่ิมผลผลติ  
และมูลคา พืชเศรษฐกิจ  

     8. นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปสูการปฏิบัติอยางยั่งยืน  

    8. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่นอม
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการ
ปฏิบัติ ไดรับการสงเสริมอยางนอย 10 
โครงการ/กิจกรรม 

   กิจกรรมหลักที่ 5 สงเสริม และ
พัฒนาคุณภาพ เพื่อเพ่ิมผลผลติ  
และมูลคา สัตวเศรษฐกิจ 

 
 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๕๐ 

 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
     9. สรางโอกาสและพัฒนาฝมือใหกับ 

ผูอยูในวัยแรงงานและผูประกอบการ 
    9. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ไดรับ
การสงเสรมิอยางนอย 10 โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเกษตร และ
อุตสาหกรรมปลอดภยั 
Food Valley 

   กิจกรรมหลักที่ 6 การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของรัฐ เกษตรกร  
ประชาชนผูอยูในวัยแรงงาน และ
ผูประกอบการ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ภูมิปญญาชาวบาน  
หลักวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
ในยุคดิจิทลั 

      10. หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 
(หมูบานลาหลัง) และครัวเรือนที่ตกเกณฑ 
จปฐ. รวมท้ังประชาชนที่ไดรบับัตร
สวัสดิการแหงรัฐ ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนา อยางนอยรอยละ 80  

   กิจกรรมหลักที่ 7 การแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรและสราง
มูลคาเพิ่ม ดวยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และพลังงานทดแทน 

     กิจกรรมหลักที่ 8 การแปรรูป
ผลผลิตสัตวเศรษฐกิจ 

      กิจกรรมหลักที่ 9 กอสราง 
ซอมแซม ปรับปรุง พัฒนา 
ยกระดับเสนทางคมนาคมขนสง 
และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส) 
สินคาเกษตรและอุตสาหกรรม  
รองรับความเจริญทางเศรษฐกิจ 

      กิจกรรมหลักท่ี 10 พัฒนาระบบ
การตลาดสินคาเกษตรอุตสาหกรรม
ที่แปรรูปและไมแปรรูป 

     
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๕๑ 

 

 แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การลดความเหล่ือมลํ้า เพื่อยกระดับสงัคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก  จํานวน 1 แนวทาง คือ ลดความเหล่ือมล้ําทางสังคม ทุกมิติ 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
     1. ลดความความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม 
ทุกมติ 

    1. สงเสริมและพัฒนาระบบ 
การสาธารณสุข 

    1. รอยละการลดลงของยอดรวมโรคราย 5 
ชนิด (หัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดัน
โลหิตสูง และมะเร็ง) ไมนอยกวารอยละ 2 ของ
ขอมูลป 2559 ท่ีมีจํานวนทั้งสิ้น 112,076 

โครงการเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพ 
คุณภาพชีวิต  
ทุกชวงวัย เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ํา 
ทางสังคม 

    1. สงเสริมและพัฒนาการดูแล
สุขภาพ การรักษาผูปวย ทุกชวงวัย 
ดวยองคความรู และเทคโนโลยี  

     2. สงเสริมและพัฒนาระบบ
การศึกษา  

    2. รอยละการเพิ่มขึ้นของคาคะแนนเฉลี่ย    
O-net ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 อยางนอยรอยละ 
0.20 จากป พ.ศ.2559 ที่มีคาเฉลี่ย 37.12 

    2. สงเสรมิและพัฒนาการ 
ศึกษา ทุกชวงวัย ดวยองคความรู 
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 

     3. สงเสริมและพัฒนาดาน
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี  

    3. มีการกิจกรรมดานศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณี อยางนอย 12 คร้ัง  

    3. สงเสริมและพัฒนาดาน
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี  

     4. สงเสริมและพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

    4. มีโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวก อยางนอย 10 เสนทาง/แหง 

    4. สงเสริมและพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

     5. สงเสริมและพัฒนาภารกิจ
ภายใตโครงการไทยนิยมยั่งยนื 

    5. มีกิจกรรมภายใตโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
ไดรับการสงเสริมและพัฒนา อยางนอย 64 
กิจกรรม  

    5. สงเสริมและพัฒนาการให 
บริการของภาครัฐ ดวยองคความรู 
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 

     6. สงเสริมและพัฒนา หมูบาน
ลาหลัง ครัวเรือนที่ไมผานเกณฑ 
จปฐ.  

     6. หมูบานลาหลัง ครัวเรือนที่ไมผานเกณฑ 
จปฐ. ไดรับการพัฒนา อยางนอย รอยละ 80 

    6. สงเสริมและพัฒนาการแกไข
ปญหาและความตองการของ
ประชาชนภายใตโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน      7. สงเสริมและพัฒนาบริการ

ภาครัฐดานอ่ืนๆ 
     7. มีกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาบริการ
ภาครัฐดานอ่ืน ๆ เกิดขึ้น อยางนอย 10 กิจกรรม 

 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๕๒ 

 

 แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงและยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก 

 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก     จํานวน 3 แนวทาง คือ  
     แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 

1. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม  

     1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู และใหความรู 
สรางจิตสํานึกประชาชน ไดตระหนักถึงคุณคา 
และประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร
ปาไม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

    ๑. จํานวนพ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมข้ึน 
 
 

     โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม  

   กิจกรรมหลักที่ 1  
การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรปาไม  

      2. เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการ
ขยะ และรณรงคใหทุกภาคสวนรวม  สาํนึก
รับผิดชอบตอสังคมเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ 

    ๒. ปริมาณขยะไดรับการจัดการ
อยางถูกตอง รอยละ 75 

   กิจกรรมหลักที่ 2  
การบริหารจัดการขยะ  
 

 3. สงเสริมการมีสวนรวมการจัดการน้ําเสีย และ
สงเสริมพัฒนาฟนฟู ลํานํ้า คู คลองสาธารณะ 
 
 
 
4. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ํา 
ในเขตชลประทาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
5. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี
เกษตรน้ําฝน (นอกเขตชลประทาน) ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  

๓. ลํานํ้า คู คลอง สาธารณะ ไดรับ
การสงเสรมิ ฟนฟู อยางนอย 1 ลําน้าํ 
 
 
 
4.1 มีปริมาณน้ําตนทุนในเขต
ชลประทานเพิ่มข้ึน 
4.2 กลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ 
รอยละ 60 มีรายไดเพ่ิมขึ้น 
5.1 มีปริมาณน้ําตนทุนในเขต
ชลประทานเพิ่มข้ึน 
5.2 กลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ 
รอยละ 60 มีรายไดเพ่ิมขึ้น 

   กิจกรรมหลักที่ 3  
การมีสวนรวมในการจัดการ 
น้ําเสีย และสงเสริมพัฒนา 
ฟนฟู ลําน้ํา คูคลอง 
สาธารณะ 
   กิจกรรมหลักที่ 4  
การบริหารจัดการนํ้าเขต
ชลประทาน 
 
   กิจกรรมหลักที่ 5  
การบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนที่
เกษตรน้ําฝน (นอกเขต
ชลประทาน) 

 
 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๕๓ 

 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
1. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม  

6. การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ 
 
 
 7. พัฒนาระบบปองกันน้ําทวมในพ้ืนที่ชุมชน
เมือง และเพิ่มสิ่งกอสรางเพือ่ลดการพังทลายของ
ตลิ่งตามเสนทางน้าํ  

6.พื้นที่ที่ไดรับการสงเสริมตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เพ่ิมขึ้น 
 
7. มีระบบปองกันน้ําทวม หรือ
สิ่งกอสรางเพื่อลดการพังทลาย 
อยางนอย ปละ 1 แหง  

โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม  
      

กิจกรรมหลักที่ 6 
ดําเนินงานตามโครงการ    
อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
 
กิจกรรมหลักที่ 7  
การปองกันน้ําทวม และ 
การพังทลายของตลิ่ง 

 8. สงเสริมการปรับปรุงฟนฟูดินเค็มเพื่อ
การเกษตร 

8.1 พื้นที่ดินเค็มไดรับการพัฒนา
เพ่ิมขึ้น8.2รายไดของเกษตรกรท่ีเขา
รวมโครงการปรับปรงุดินเค็มเพิ่มขึ้น 

กิจกรรมหลักที่ 8 การจัดการ
ดินเค็มเพื่อการเกษตร 

2. ยกระดับการพัฒนา
จัดตั้งอุทยานธรณีโคราช
เปนอุทยานธรณีโลก
ยูเนสโก 

1. พัฒนาการจัดต้ังอุทยานธรณีโคราชสูอุทยาน
ธรณีโลกยูเนสโก 
 

1.ผลการประเมินตนเองตาม
แบบฟอรมของยเูนสโก ไมนอยกวา 
รอยละ 70 

กิจกรรมหลักที่ 9 บริหาร
จัดการอุทยานธรณีโคราช 
สูอุทยานธรณีโลกยูเนสโก 

3. ใชพลังงานและพลังงาน
สะอาด 
อยางมีประสิทธิภาพ 

1. สงเสริมการรณรงคประหยัดพลังงาน และ
สงเสริมการใชพลังงานสะอาด 

1.หนวยราชการในจังหวัดประหยัด
พลังงานมากกวา รอยละ 10 
2.สงเสริมใหมีการใชพลังงานสะอาด 
(พลังงานแสงอาทิตย) ในพื้นที่เกษตร
เพ่ิมขึ้น 

กิจกรรมหลักที่ 10 
การรณรงคประหยัดพลังงาน 
และสงเสริมการใชพลังงาน
สะอาด 

 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๕๔ 

 

 แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การเสริมสรางความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
      ของประชาชน  

 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก จํานวน 4 แนวทาง ดังนี ้
แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 

     1. เสริมสรางความ
มั่นคงเพื่อปกปองสถาบัน
หลักของชาต ิ
     2. เปนศูนยบริหาร   
การจัดการเครอืขายการ
ปองกันและแกไขปญหา 
ดานความมั่นคงอยางยั่งยืน    
     3. เสริมสรางความ
ปรองดองและความ
สมานฉันท 
     4. เสริมสรางความ
มั่นคงและความปลอดภยั 
ในชีวิตและทรพัยสิน 
ของประชาชน  

     1. สรางความรูความเขาใจ   
ถึงความสําคัญของสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย      
ใหประชาชนไดรับรูรับทราบ 
     2. สงเสริม พัฒนาอาชีพ    
ตามแนวทางโครงการอันเนื่อง   
มาจากพระราชดําริ และการ 
เรียนรูหลักการทรงงาน 
     3. สรางระบบเครือขาย 
ในภาครฐั และภาคประชาชน          
     4. สงเสริมการสรางความ
ปรองดองสมานฉันทของประชาชน 
หรือนักเรียน นักศึกษาในจังหวัด 
     5. สงเสริมในการใหความรู 
และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน   
     6. จัดระบบการปองกัน
ปราบปรามผูกระทําความผิด 
     7. สรางระบบเครือขาย 
การทํางานเฝาระวัง 

     1. จาํนวนพื้นทีก่ารพัฒนาเพื่อเสริม
ความมั่นคง เรงดวนอันดับแรก 57 
ตําบล 90 หมูบาน ไดรับการพัฒนา  
     2. รอยละอัตราสวนการจับกุม
ดําเนินคดีเพิ่มขึ้น  
     3. จาํนวนผูไดรับผลกระทบจาก    
สาธารณภัยท่ีไดรบัการชวยเหลือตาม
ระเบียบท่ีกําหนด     
      

      

     โครงการ
เสริมสรางความ
มั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรพัยสิน
ของประชาชน 

     กิจกรรมหลักที่ 1 การสรางความรู
ความเขาใจ การประชาสัมพันธ/การเผย
แผ/การเทิดทูนและธํารงไวซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย          
     กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาอาชีพ 
ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ และการเรียนรูหลักการ 
ทรงงาน      
     กิจกรรมหลักที่ 3 การสรางระบบ
เครือขายในภาครัฐ และภาคประชาชน 

     กิจกรรมหลักท่ี 4 การสงเสริมการ
สรางความปรองดองสมานฉันทของ
ประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษาใน
จังหวัด 
      กิจกรรมหลักที่ 5 การสงเสริมในการ 
ใหความรูและการมีสวนรวมของ 
ทุกภาคสวน 
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แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
      
 

     8. สงเสริมการเตรียมความ
พรอมเพื่อปองกันและลดผลกระทบ
จากสาธารณภัย 

                 กิจกรรมหลักท่ี 6 การจัด 
ระบบการปองกันปราบปราม
ผูกระทําความผิด และการสราง
เครือขายดานการรักษาความ
ปลอดภัย และการชวยเหลือ
ประชาชน 
     กิจกรรมหลักที่ 7 การสราง
ระบบเครือขายการทํางานเฝาระวัง 
     กิจกรรมหลักที่ 8 การสงเสริม
การเตรียมความพรอมเพื่อปองกัน
และลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
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 แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่น ๆ 
 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก จํานวน 1 แนวทาง 

แนวทางการพฒันา แผนงาน (กลยทุธ์) ตวัชีวดัแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลกั 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ  

   1. เพิ่มขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐ และเครือขาย ดวยองคความรู 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
   2. สงเสริมและพัฒนาโครงสราง   
องคกรภาครัฐ ดวยองคความรู 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
   3. เพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และ    
การประเมินผลการดาํเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล 

   1. บุคลากรภาครัฐไดรับการ
สงเสริมและพัฒนา อยางนอย
ปงบประมาณละ 2 รุน                    
   2. องคกรไดรับการสงเสริม 
พัฒนา และยกระดับ        
อยางนอยปงบประมาณละ     
2 แหง 
    3. จังหวัดไดรับการสงเสริม
และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
การตรวจติดตาม และการ
ประเมินผล อยางนอย 6 คร้ัง 

โครงการเพ่ิมขีดความ 
สามารถบุคลากร 
องคกรภาครฐั และ
เครอืขาย 

   กิจกรรมหลักที่ 1   พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ และเครือขาย  
ดานกระบวน การบริหารจัดการ องคกร
ภาครัฐ  มูงสู Korat 4.0, Smart City,  
Dry Port  และ MICE City และดานอื่น ๆ 
   กิจกรรมหลักที่ 2  ยกระดับโครงสราง
องคกรภาครัฐ มูงสู Korat 4.0, Smart 
City, Dry Port  และ MICE City และ 
ดานอ่ืน ๆ     
    กิจกรรมหลักที่ 3  สงเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และการ
ประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล 
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           ๑.4  ไทยแลนด ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตองมีความสัมพันธกับไทยแลนด ๔.๐  โดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีกลุมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม  กลุม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝง
ตัว กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด ๔.๐ มีดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเปนการพัฒนา เครื่องยนตเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม (New 
Engines of Growth) ดวยการเปลี่ยนแปลง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศท่ีมีอยู ๒ ดาน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดยการเติมเต็ม
ดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน ๕ กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย 

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

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

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

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

๕. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟสไตล (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการ
ทองเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เปนตน 
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          1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจงัหวัดนครราชสีมา 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุงเนนพัฒนาดานเศรษฐกิจ เมืองนาอยู รักษาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ปกปองสถาบัน  พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ  สานตอแนวทางพระราชดําริ  ดาน
การศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ดานการพัฒนาสาธารณสุข  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการ
พัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  ดานการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยปจจุบันมี
รายละเอียดของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังน้ี 

๑)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสานตอแนวทางพระราชดาํริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการนํ้า ตามพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ เมื่อป ๒๕๓๘ เพื่อแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา  สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร  

เพื่อการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
๒.๑)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา ครู  นกัเรยีน  ใหเปนผูมีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบ

การศกึษา เปนเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๒.๔) สงเสริมใหประชาชนไดเตรียมความพรอม และตระหนักถึงความสําคัญของการเขา

สูประนะชาคมอาเซียนในทุกดาน  
๒.๕)  สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ  สงเสริมใหเกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุพืชใหมๆ ที่มีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

๓.๒)  ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมี
คุณภาพ  มีมาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครฐัและเอกชน 

๓.๓)  สงเสริมและพัฒนาเครือขายผูนําดานการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตร และเพิ่มชองทาง

ตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีการเล้ียงสัตวเศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจํา

หนวยและเพื่อการอนุรักษ  
๔)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

๔.๑)  สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชนให
เขมแข็ง 

๔.๒)  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 



 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๖๐ 

 

๔.๓)  สงเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตร ี ผูสูงอายุ  ผู
พิการ  ผูดอยโอกาส  ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

๔.๔)  สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน   
๔.๕)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖)  ดําเนินการโครงการ เพือ่ใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และ

ความตองการของประชาชนในพื้นท่ี 
๔.๗)  สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท่ีเปนแบบอยางท่ีดี และสรางคณุประโยชนตอ

สังคม  สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดนครราชสีมา  
๕)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) 
๕.๒)  สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ใหมีคุณภาพ

และมาตรฐาน โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและหนวยงานหรือองคกรที่เก่ียวของ 
๕.๓)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยให

การเรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย 

๖)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
๖.๑)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับ

ความจําเปนและความตองการของประชาชน 
๖.๒)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  รวมมือกับสวนราชการ  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อ่ืนๆ  เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ  เคร่ืองจักรกล  ตลอดจนผูปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญในการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

๖.๔)  ประสานในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค 
และสงเสริมใหประชาชนเขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 

๖.๕)  ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแกไขปญหาจราจร  
ความปลอดภัยและความเปนระเบียบในการใหบริการแกประชาชน 

๗)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
๗.๑)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ

ชุมชนทองถิ่นโคราช โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว 
๗.๒)  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิม สรางแหลงทองเที่ยวใหม  รวมท้ังกิจกรรม

ดานการทองเที่ยว  และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  กระตุนเศรษฐกิจ  และสรางรายไดจากการทองเท่ียวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มข้ึน 

๗.๓)  สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว  และสราง
เครือขาย  เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ  โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ 

๗.๔)  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ  
รวมถึงการสรางความเปนเลิศทางดานกีฬา 

 
 
 



 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๖๑ 

 

๘)  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
๘.๑)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน ใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาท่ีตามที่

กฎหมายกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ  
๘.๒)  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศกึษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู 

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและรวมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๘.๔)  บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และ
เอกชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๕)  เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการกาํหนดนโยบายและความตองการ
ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๖)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๙)  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

๙.๑)  สงเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ 
๙.๒)  สงเสริม  สนบัสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและ

องคกรที่เก่ียวของในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย 
๙.๓)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานที่

สําคัญ  โดยสรางความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝกอบรมจัดต้ังและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๑๐)  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑๐.๑)  พัฒนาฟนฟูและอนุรกัษธรรมชาต ิสิ่งแวดลอม แหลงนํ้า ลุมน้าํลําคลองและปา
ไมใหมีความอุดมสมบูรณ 

๑๐.๒) รณรงคสรางจิตสาํนึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอม
ของชุมชนทองถ่ินทุกระดับ   

๑๐.๓)  จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

          1.6  แผนพัฒนาอําเภอหนองบุญมาก 
เทศบาลไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาอําเภอหนองบุญ

มาก  ดานสงเสริมการพัฒนาการเกษตร  ดานการพัฒนาสังคมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสองแวดลอม  ดานการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพและดานการสงเสริมศักยภาพการทองเท่ียว  ซึ่งแผนพัฒนาอําเภอหนองบุญมากมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

คําขวัญอําเภอ  “เฟองฟางาม น้ําผึ้งหวาน กลาวขานขนุนดี คนมีคุณธรรม ศิลปกรรมปราสาทหิน” 
 

วิสัยทัศน  (Vision)  “หนองบญุมากเมืองนาอยู มุงสูเกษตรกรรมกาวหนา รักษาส่ิงแวดลอม นอมนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
 
 
 
 

 



 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๖๒ 

 

พันธกิจ (Mission) 
1) สงเสริมและพัฒนาสินคาทางการเกษตร 
2) สงเสริมและพัฒนาเสนทางคมนาคม และโครงสรางพื้นฐาน  
3) สงเสริม พฒันา และฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน  
4) สงเสริมใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยความม่ันคง  

เปาประสงครวม 
1) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาสินคาทางการเกษตร 
2) เพื่อสงเสริมและพัฒนาเสนทางคมนาคม และโครงสรางพ้ืนฐาน  
3) เพื่อสงเสริม พัฒนา และฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน  
4)  สงเสริมใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยความม่ันคง 

 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ 
๑) ยุทธศาสตรที่  ๑  สงเสรมิและพัฒนาการผลิตสินคาทางการเกษตร 
๒) ยุทธศาสตรที่  ๒  สงเสรมิและพัฒนาระบบเสนทาง และโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓) ยุทธศาสตรที่  ๓  สงเสรมิ พัฒนา  และฟนฟูอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
    อยางสมดุลย่ังยืน 
๔) พัฒนาคุณภาพชวีิต และสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง 

 
 
 
 
 
 

           ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  วิสัยทัศน 

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณในอุดมคติ  ซึ่ง
เปนจุดมุงหมายความคาดหวังที่ตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของ
ทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน  
คาดหวังท่ีจะใหเกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 

“หนองหัวแรตนาอยู  เชิดชูคุณธรรม 
เนนนําความเจริญ  ดําเนินการตานยาเสพติด 
ชาวบานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ฟงเสียงชาวบาน   บริการรวดเร็ว” 

 พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตาํบลหนองหัวแรต 
1. เสริมสรางสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรคติดตอ และสงเสริมใหครอบครัวอบอุนลดปญหา 

ความรุนแรงในครอบครัว การสังคมสงเคราะห พัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. ชุมชนมีความเขมแข็ง ปลอดภัยจากอาชญากรรมและปลอดจากยาเสพติด พรอมทั้งปลูกจิตสํานึก 

ดานคุณธรรมและจริยธรรมแกประชาชน 
3. พัฒนาสงเสริมการพาณิชย พฒันาอาชีพ ภูมิปญญาทองถ่ินตาง ๆ  
4. การพัฒนาและสงเสรมิเกษตรอินทรีย โดยพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต และเสริมสราง 

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
5. สงเสริมการจัดการศึกษา 
6. อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางย่ังยืน 

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๖๓ 

 

7. การเชื่อมโยงการชลประทาน กอสรางฝาย ทาํนบก้ันน้ํา ขุดสระ ขุดลอก พัฒนาแหลงน้ําตาง ๆ  
และกระจายการใชประโยชน 

8. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
9. บริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารราชการท่ีดี โดยสงเสริมศักยภาพของเทศบาลทุกดาน 

การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร และสงเสรมิประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 จุดมุงหมายเพื่อการพฒันาเทศบาลตําบลหนองหัวแรต 

1. ประชาชนมีสุขภาพด ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
2. ประชาชนมีรายไดตอหัวตอป สูงกวาเสนความยากจน 
3. เกษตรกรมีความสามารถในการเพิ่มศักยภาพการผลิตผลผลิตดานเกษตรอินทรีย 
4. ประชาชนผูท่ีมีอายุ ต้ังแต 15 ปขึ้นไป รูหนังสือ 100% และเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับ 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการดูแลรักษาจากประชาชน 
6. มีทรัพยากรนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ และไมไดรับผลกระทบจากนํ้าทวมและฝนแลง 
7. การคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ครบถวน 
8. ประชาชนเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
9. เทศบาล มีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ มีอุปกรณการปฏิบัติงานท่ีมีศักยภาพ เพื่อใหบริการประชาชน 

         ยุทธศาสตร 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลรวมกับประชาคมทองถิ่น  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้ง

องคกรตางๆ  ที่เก่ียวของ  ไดกําหนดยุทธศาสตรของเทศบาล  ๖  ดาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑)  ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 
     ๑.๑)  พัฒนาความรูดานวิชาการ เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  

สนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชน / และแหลงเรยีนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม 
       1.2) ประสานงานจัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
       1.3) การสงเสริมผูประกอบการรายยอย โดยประสานกับสถาบันการศึกษาภาคธุรกิจเอกชน 
หนวยงานของรัฐ เชน ความรูดานบรหิารจัดการ ประสานงานการลงเงนิทุน ชองทางการตลาด 
                         2) ดานการพัฒนาดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
                             ๒.๑  จัดระบบสงเสริมสุขภาพ ภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สูการมี
สุขภาพที่ดี  

        2.2 พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนยแจงเหตุและจัดใหมี 
หนวยรับสงผูปวยระดับโซนทุกโซน สามารถประสานการทํางานกับหนวยบริการสาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                             2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยสนับสนุนเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ อยางท่ัวถึงและเปน
ธรรม 
                             ๒.๔ การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชวิีต เด็ก สตร ีคนชรา ผูดอยโอกาสและผู
ติดเชื้อ HIV จัดใหมีและเพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนาเด็ก 
                             ๒.๕ สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนทุกวัย ตั้งแตแรกเกิด วัยเด็ก วัยรุน 
เยาวชน วัยทํางาน และวัยชรา 
                          3) การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
                              ๓.๑ บูรณาการแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสามพี่นองทองถ่ิน เพื่อลดความทับซอนของ
พื้นท่ี และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
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                              ๓.๒ สงเสริมการเช่ือมโยงการชลประทาน กอสรางฝาย ทาํนบก้ันนํ้า ขุดลอก ขุดสระ 
พัฒนาแหลงน้ํา คลองนํ้า ระบบประปา และการกระจายการใชประโยชน 
                              3.3 การจัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน ทางบก ทางนํ้า และทางระบายน้าํ 
และการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น 
                              3.4 สงเสริมสถานท่ีเพื่อนันทนาการและออกกําลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน 
                           4) การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว 
                               ๔.๑ สงเสริมและสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ท้ัง
ระดับกอนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณ
และพัฒนา ศูนยการเรียนรูชุมชน/ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
                               ๔.๒ รื้อฟนคุณคา วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เชน ชาติพันธุ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
                               ๔.๓ สงเสริมบทบาทของสถาบัน บวร บาน วัด โรงเรยีน ในการพัฒนาชุมชน 
                               ๔.๔ สงเสริมการกีฬาทุกประเภท เพื่อความเปนเลิศ และเปนอาชีพ สนับสนุนกีฬา
พื้นบาน 
                               ๔.๕ สงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาเพื่อสรางความสมานฉันทระหวางองคกรตางๆ 
                               ๔.๖ สงเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแกปญหายาเสพติด
และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
                               ๔.๗ สนบัสนุนการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ภายในจังหวัด เชน งานยาโม งานผาไหมปกธงชัย ฯลฯ 
                            5) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
                                ๕.๑ สงเสรมิการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ สงเสริมการสรางความรมรื่นสองขางทาง 
เชน หนาโรงเรียน ชุมชน 
                                ๕.๒ ประสานความรวมมือเพื่อแกไขปญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร 
                            6) ดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน และการบริหารราชการใหมี
ประสทิธิภาพคุณภาพ 
                                 6.1 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน/
ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
                                 ๖.๒ สงเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุกๆ ดาน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
                                 ๖.๓ เทคโนโลยีและบุคลากรขององคกรใหมีความเหมาะสมสอดคลอง 
                                 ๖.๔ การสื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและติดตามการทํางาน
ขององคกรตนเอง 
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  การพฒันาตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 
นโยบายของผูบริหารเทศบาลตําบลหนองหัวแรต 
1. นโยบายเรงดวน 

     ๑.๑ เสริมสรางความสามัคคีและบูรณาการการทํางานรวมกันทั้งเทศบาล กํานัน ผูใหญบาน 
อาสาสมัครสาธารณสุข แมบาน ตลอดจนองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอยางย่ิงกับพี่นอง
ประชาชนในรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบของเทศบาล 
         ๑.๒ จัดใหมีการดําเนินงานโครงการจายเบ้ียยังชีพใหกับผูสูงอายุ และยากจนใหไดไมนอยกวา
รอยละ ๙๐ ของจํานวนที่มีอยู และจายเบ้ียยังชพีใหกับผูพิการครบทุกคน ตลอดจนจะมีการดูแลผูปวยเอดสและ
ผูดอยโอกาสใหไดรับการชวยเหลือดูแลอยางทั่วถึงท้ังทางดานการยังชีพและการรักษาพยาบาล 
    ๑.๓ จัดใหมีการดําเนินงานโครงการแกไขปญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ โดยการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดท้ังในระดับหมูบานและระดับอําเภอ 
    ๑.๔ จัดใหมีการดําเนินงานโครงการศูนยบริการสาธารณสุขมูลฐานในทุกชุมชน โดยการ
สนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 
    ๑.๕ จัดใหมีการดําเนินงานโครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยการสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินงานใหกับชุมชน วัด และโรงเรยีน 
    ๑.๖ จัดใหมีการดําเนินงานโครงการพัฒนาและสงเสริมการศึกษา โดยการสนับสนุน
งบประมาณใหกับโรงเรยีนเพ่ือใหเด็กนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารกลางวันฟร ี รวมตลอดถึงจัดใหมี
โครงการสอนพิเศษใหกับเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียน 
    ๑.๗ จัดใหมีการดําเนินงานโครงการสนับสนุนการขยายพันธุมันสําปะหลัง และพันธุขาวชนิดดี
ไปสูเกษตรกรอยางทั่วถึง 
    ๑.๘ จัดใหมีการกอสรางและปรับปรุงระบบน้ําประปาหมูบานใหสะอาด และไหลสะดวกในทุก
หมูบาน 
    ๑.๙ จัดใหมีการกอสรางและปรับปรุงเสนทางคมนาคม พรอมท้ังระบบระบายน้ําในชุมชนท่ี
หนาแนนใหมีสภาพดีพรอมใชงานไดอยางสะดวก โดยเฉพาะอยางย่ิงในเสนทางหลัก 
    ๑.๑๐ จัดใหมีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางอยางท่ัวถึง รวมตลอดถึงไฟเตือนสัญญาณจราจรในจุดที่
อันตราย 
    ๒. นโยบายดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาองคกร 
    การบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองหัวแรต เปนการบริหารงานตามโครงการบรหิาร
ราชการในรูปแบบการบริหารสวนทองถ่ิน  มีการแบงสวนราชการรับผิดชอบในการบริหารงานอยางชัดเจน  เพื่อให
การบริหารงานเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จึงมีนโยบายท่ีมุงเนนประสิทธิภาพ สรางความโปรงใสและมุง
ใหบริการประชาชนอยางท่ัวถงึ และเปนธรรม  โดยมีแนวทางในการดาํเนินงาน ดังน้ี  
           ๒.๑ จัดใหมีการปรับปรุงกระบวนการบริหารและระบบการจัดราชการสมัยใหม โดยใช
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองตอการใหบริการประชาชน อยางรวดเรว็และเปนธรรม 
    ๒.๒ จัดใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพใน
ทุกรูปแบบ 
    ๒.๓ จัดใหมีการกอสรางสํานกังานเทศบาลแหงใหมเพื่อใหการบริการประชาชนเปนไปอยาง
สะดวกและรวดเร็ว 
    ๓. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
    จะมุงเนนการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบลหนองหัวแรต  โดยเฉพาะ
เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหมีความพรอมทั้งทางดานรางกาย 



 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๖๖ 

 

จิตใจ สติปญญา วินัย คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเปนกําลังสาํคัญของชุมชนและประเทศชาติตอไปในอนาคต โดย
มีแนวทางในการดําเนินงาน ดงัน้ี 
    ๓.๑ จะดําเนินการนําแนวทางพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนแนวทางในการสงเสริมพัฒนาอาชีพของราษฎร 
    ๓.๒ จัดใหมีการพัฒนาตลาดหนองหัวแรต ใหไดมาตรฐาน เพื่อเปนตลาดแลกเปลี่ยนสินคา
ชุมชน 
    ๓.๓ จัดใหมีการสงเสริมการเรียนรูอาชีพและจัดตั้งกลุมอาชพีของชุมชน 
    ๓.๔ จัดสรางแหลงกักเก็บน้ําและพัฒนาแหลงน้ําที่มีอยูใหเพียงพอตอการทําการเกษตร และ
การอุปโภค บริโภค 
    ๓.๕ จัดใหมีการสรางเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนใหถูกสุขลักษณะ 
    ๓.๖ จัดใหมีการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหแกเด็ก เยาวชนและประชาชนให
ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง 
    ๓.๗ จัดใหมีและปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอจํานวนเด็กเล็ก 
    ๓.๘ จัดใหมีการดําเนินงานโครงการสรางครอบครัวอบอุนชุมชนเขมแข็งตามยุทธศาสตรการอยู
ดี   มีสุข 
    ๓.๙ จัดใหมีการสงเสริมการออกกําลังกายใหกับเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ตลอดจนประชาชน
โดยทั่วไป 
    ๓.๑๐ จัดใหมีการสงเสริมการจัดต้ังสวัสดิการชุมชนเพ่ือใหประชาชนไดรบัการชวยเหลือดูแล
ตามความเหมาะสมแกฐานะ 
    ๓.๑๑ จัดใหมีระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสทิธิภาพอยางท่ัวถึงและทันทวงที 
    ๓.๑๒ จัดใหมีการสนับสนุนงบประมาณ ความรูในการบริหารและการจัดการผูชวยเหลือสังคม
ในทุกรูปแบบ เชน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ตํารวจชุมชน หรือกลุมแมบาน เปนตน 
    ๔. นโยบายดานเศรษฐกิจและการพาณิชย 
    จะดําเนินการเรงรัดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและการพาณิชย โดยการกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน สรางเครือขายเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคใหมีมาตรฐานอยางเพียงพอและทั่วถึง ทั้งนี้
เพื่อรองรับการขยายตัวดานการลงทุนในเขตพื้นที่  รวมตลอดจนถึงสงเสริมการขยายการลงทุนของกลุมบริษัท ที่
จะเขามาลงทนุดําเนินธุรกิจในเขตพื้นที่ 
    ๕. นโยบายดานการพัฒนาเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    จะเรงพัฒนาชุมชน หมูบานใหสามารถรองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
การจัดระบบบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม โดยมีแนวทางในการดําเนินงาน ดังน้ี 
    ๕.๑ จัดใหมีการดําเนินการกอสรางหรือปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหสะดวกและไดมาตรฐาน 
    ๕.๒ จัดใหมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย น้ําเสียใหถูกสุขลักษณะ 
    ๕.๓ จัดใหมีการพัฒนาพื้นท่ีวางใหเปนสวนสุขภาพ 
    ๕.๔ จัดดําเนินโครงการประกวดหนาบานสวยงาม เทศบาลนาอยู 
    ๕.๕ จัดใหมีการปลูกปาและบํารงุรกัษาปาไมในท่ีสาธารณะประโยชน รวมถึงจะคุมครองดูแล
ท่ีดินสาธารณะประโยชนไมใหถูกบุกรุกทําลาย ท้ังนี้เพ่ือใชประโยชนรวมกันของพ่ีนองประชาชนตําบล 
หนองหัวแรต 
   การใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกําหนดแนวทางพัฒนา 
   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  ไดใชความรูความสามารถทางดานผังเมือง  มาใชในการกําหนด
แนวทางพัฒนาเทศบาล  ถึงแมวาปจจุบันนี้เทศบาลจะยังไมไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมือง



 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๖๗ 

 

เฉพาะ  แตทั้งน้ีทองถ่ินก็จะตองเติบโตเปน “เมือง” ขึ้นในอนาคต  จึงตองใชความรูความสามารถทางวิชาการดาน
การผังเมืองมาพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินท่ียังไมมีผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  ตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  ทั้งนี้  เหตุผลสําคัญที่ตองนําความรูดานการผังเมือง มาใชในการพัฒนา
ทองถิ่น  ประกอบดวย  การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร  การตอบสนองความตองการของประชาชน  การ
เจริญเติบโตและการขยายตัวอยางตอเนื่อง  สารพันปญหาที่จะตองดูแลและแกไข เชน  ปญหาดานที่อยูอาศัยเพิ่ม
มากขึ้นเกิดความแออัด  ปญหาการระบายน้ํา  ปญหาขยะ  สิ่งแวดลอม  การจราจร 
   จากเหตุผลสําคัญดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของทองถิ่นที่จะพัฒนาเปน
เมือง  ซึ่งพิจารณาไดจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนเทศบาล  จึงสงผลทําเกิดการใชประโยชนที่ดินเพิ่มมากขึ้น  เกิดสิ่ง
ปลูกสรางและอาคารท่ีไมเปนระเบียบ  ขาดความเหมาะสมและความสวยงาม  ดวยเหตุน้ีความรูเรื่อง “ผังเมือง” 
จึงเปนท้ังศาสตรและศิลป  ที่จะชวยวางแผนการใชประโยชนที่ดินและสิ่งปลูกสรางของเมืองใหเกิดความสวยงาม
และเปนระเบียบ  เพราะฉะนั้นการพัฒนาเมืองท่ียั่งยืน   
   ดังน้ัน  เพื่อเปนการพัฒนาเทศบาลใหมีความสวยงามเจริญเติบโตอยางมีระเบียบ  มีการใช
ประโยชนที่ดินในอนาคต  มีระบบโครงสรางพื้นฐานท่ีดี  ประชาชนมีความปลอดภัยในการอยูอาศัย  สงเสริม
เศรษฐกิจของเมืองหรือชุมชน  สงเสริมสภาพแวดลอมของเมืองหรือชุมชนใหมีที่โลงเวนวาง  มีสวนสาธารณะ  มีที่
พักผอนหยอนใจ  การดํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี  บํารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและภูมิปญญาทองถิ่นท่ี
งดงาม  จากเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลหนองหัวแรต จึงไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาเทศบาลดังนี้  

๑)  แนวทางการพัฒนาโครงการดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 
๒)  แนวทางการพัฒนาดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
๓)  แนวทางการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
๔)  แนวทางการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเท่ียว   
๕)  แนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม     
6)  แนวทางการพัฒนาดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน และการบริหารราชการใหมี 

ประสิทธิภาพ คุณภาพ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๖๘ 

 

ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
       การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังน้ี 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล     

เปาประสงค  

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 
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 ๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลไดใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา 
อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
      ประชาชน  ผูนําชุมชน มีความพรอมที่จะใหความรวมมือกับทางราชการในการ

พัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
         ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานครบถวน 

      มีเสนทางสัญจรเปนไปดวยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  24 

      ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน   
      มีแหลงเก็บน้ําไวใชเพื่อการเกษตรกรรมจํานวนหลายแหง ไดแก อางเก็บน้ํา

มอสูงซับเจรญิ  อางเก็บน้ําซับหวาย อางเก็บน้ําบุกระโทก สระน้ําโนนผักหวาน สระเอียง สระหนองรังกา  

สระนํ้าวัดบุกระโทก  อางเก็บน้ําหนองหิน  สระน้ําหนองตะรางพาน  คลองสารเพชร 

      มตีลาดสดของเทศบาล  ๑  แหง 

      ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ขาว  
ออยและมัน เล้ียงสัตว  ฯลฯ  

 
      ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แหง  สังกัดเทศบาลตําบลหนองหัวแรต 
      มีหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  อยูในเขตเทศบาล  คือ  สํานักงานไฟฟาภูมิภาค  อําเภอ

หนองบุญมาก  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาอําเภอหนองบุญมาก   
      มีการประสานความรวมมือระหวางเทศบาลกับสวนราชการในพื้นที่ 
      มีความสงบไมคอยจะมีปญหา ดานความปลอดภัยและดานมลพิษ 

  ผูนําชุมชนใหความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน 
  มีระบบประปาเพิ่มข้ึนทําใหมีน้ําใชอุปโภคบริโภคตลอดทั้งป 

      เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  มีศกัยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะและ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

         มีประเพณีแหชางท่ีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเดนของชุมชนและเปนที่รูจัก
อยางแพรหลาย 

      มีวัด   8  แหง   สํานักสงฆ   ๑  แหง 
      ชุมชนในเขตเทศบาล  มีหอกระจายขาวประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบ

ขอมูลขาวสาร  
      มีกองทุนในหมูบาน  เชน  การออมเงินสัจจะ  การออมเงินวันละบาท ฯลฯ 
      มีกลุมอาชีพแมบาน  กลุมปุยชีวภาพ  กองทุนเงนิสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
 
 

3.  การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 



 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๗๐ 

 

๒)  จุดออน (W : Weakness) 
      คนในวัยทํางาน  คนหนุมสาวอพยพไปหางานทําในเมือง 
      ราษฎรยากจน  สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยางเดียว

ทําใหขาดรายได 
      ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพื่อดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ

กลุมอาชีพอยางเขมแข็ง 
        ขาดแหลงเก็บกักน้ําเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ   
      ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพ  ขาดแหลงงานรองรับแรงงานวางงานนอก 

ฤดูกาล 
๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
      จังหวัดนคราชสีมา  สามารถสนับสนุนงบประมาณใหเทศบาลตําบลหนองหัวแรต 

ท่ีมีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด                                   
      มีเสนทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง 

เศรษฐกิจ 
      รัฐบาลมีนโยบายใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
      ไดรับงบประมาณจากสวนกลางเพิ่มขึ้นเพื่อใหเพียงพอในการบริหารจัดการ 

ทองถ่ิน 
       ๔)  ขอจํากัด (T : Threat) 

      ปจจุบันเทศบาลตําบลหนองหัวแรต  เปนเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณ
จํากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหนาที่ตางๆ  ตามกฎหมายที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามกฎหมายอื่น  
ตามภารกิจถายโอนฯ  ตามนโยบายทองถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณที่ไดรบัจากสวนกลาง ไมเพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงานทําใหขาดความคลองตัวในการ

บริหารงาน 
      การถายโอนภารกิจตางๆ ไมเปนไปในแนวทางเดยีวกัน  ทําใหการปฏิบัติงาน เกิด

ความลาชาไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
      การพัฒนาบางดานตองเปนไปตามกฎหมาย จึงไมสามารถดําเนินการแกปญหาได  

ตองอาศัยความเสียสละของชุมชนเทานั้น  ซึ่งบางครั้งก็ทําไดยากมาก 
       5)  การสรุปสถานการณพัฒนา (การวิเคราะหจุดเข็ง  จุดออน  โอกาส และอุปสรรค)  
          เทศบาลตําบลหนองหัวแรต ไดดําเนินการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ เพื่อ
ชี้ใหเห็นถึงศักยภาพ  ปญหาและความตองการของประชาชน  โดยเทศบาลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล  
ดังตอไปนี้    

(๑)  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา 
    ดานโครงสรางพื้นฐาน  สามารถจําแนกไดดังน้ี 

๑)  มีเสนทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลที่เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รอยละ ๗๐ เปาหมายคอืตองการใหไดมากกวาน้ีหรือรอยละ ๑๐๐  โดยผูบริหารมีนโยบายที่จะดําเนินการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปญหาคือ เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากพื้นที่ยังไมเปนที่สาธารณะ  
จะดําเนินการไดก็ตอเมื่อตองเปนท่ีสาธารณะ  การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพื่อที่จะ
ทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังน้ี  เทศบาลก็ไดตั้งงบประมาณใน
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สวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับ
ชุมชน 

๒)  การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ 
เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสองสวางทางหรือที่สาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด  
เนื่องจากพื้นท่ีที่มีความตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ  เทศบาลจึงไมสามารถดําเนินการ
ไดเชนเดียวกับถนน  การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพื่อที่จะทําความเขาใจกับ
ประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้  เทศบาลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และ
ไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน  

๓)  การประปา  เทศบาลมี กิจการประปาเปนของเทศบาลเอง 
สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรอืน  คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  และมีน้ําใชตลอดท้ังป  ปญหาคือ  มีขอ
รองเรียนเร่ืองน้ําประปาขุนบอยครั้ง สาเหตุเน่ืองจากเปนทอประปาเกาเกิดการตกตะกอนของน้ํา และไมมีแหลงนํ้า
ดิบในการผลิตประปา  ประปาของเทศบาลยังไมสามารถที่จะผลิตเปนน้ําประปาสําหรับบริโภคได  ตองใช
งบประมาณสูงมากในการดําเนินการ  ปจจุบันเทศบาลยังไมประสบปญหาการขาดแคลนน้ําสามารถที่จะจัดหาน้ํา
ดิบสําหรับผลิตประปาใหชุมชนได การแกปญหาคือ การลงพื้นท่ีดําเนินการแกไขตามจุดท่ีเกิดปญหาในทันที  การ
พิจารณาโครงการตางๆ  ที่ไมสามารถดําเนินการไดน้ัน  เชน  โครงการกอสรางโรงสูบน้ําประปา ฯลฯ  เทศบาลก็
ไดนําบรรจุในแผนพัฒนาสามปเพื่อที่จะพิจารณาดําเนินการในปตอไป  เมื่อมีงบประมาณและความจําเปนก็
สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง  เพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชนตอไป   

(๒)  การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ 
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  
- ประชาชนมีความยากจน มีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยังขาดการวาง

แผนการประกอบอาชีพและวางแผนการใชจายท่ีดี 
- การขาดการรวมกลุมเพื่อประกอบอาชีพ ทําใหไมมีศักยภาพในการตอรอง

ราคาได 
- การขาดเงินทุนประกอบอาชีพ ประชาชนสวนใหญยังอยูในฐานะที่ยากจน ยัง

ขาดแคบนเงินลงทุน 
- มีการผลิตสินคาแตขาดการบริหารจัดการท่ีดีและศูนยจําหนายสินคา 

   (๓)  การวิเคราะหขอมูลสังคม   
 ดานสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรอง 

สุขภาพใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรค
เอดส  โรคไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือ
ประชาชนบางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไขปญหา คือ เทศบาลและหนวยงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับ
หนึ่ง  ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป  จากการ
สํารวจขอมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใชยาเพื่อบําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไม
เหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสม่ําเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้
เทศบาลพยายามอยางย่ิงที่จะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหา   
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 ดานการศึกษา 
   จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙  อาน  
เขียนภาษไทยและคิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ป  รอยละ  ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ป  ได
เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  หรือเทียบเทา และที่ไมไดเรียนตอมีงานทํา รอยละ  ๙๙  ดานการศึกษาอยูใน
เกณฑที่ดี  ปญหาคือ  ยังไมสามารถที่จะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได  การแกปญหาของเทศบาล  ไดจัดกิจกรรม
ใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ 
และรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน     

 ดานคานิยมของคนในพ้ืนที่ 
   จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  ประชากรใน
เขตเทศบาลใหความรวมมือกันทํากิจกรรมสาธารณะตางๆ  ผูสูงอายุ  ผูพิการไดรับการดูแล  ปญหาคือ ประชากร
ในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เปนครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุน  การแกปญหาของ
เทศบาลคือ จัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชน  พยายามท่ีจะใหทุกสวนทุกฝายทุกคนมีสวนรวมและรณรงคใหเห็นถึงโทษ
ของการด่ืมสุรา  ใหชุชนเห็นความสําคัญของครอบครัว  เชน  การแขงขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแดนส  งาน
ประเพณี  เปนตน 
    ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
                                  จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูก
วิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แตมีบางจุดในหมูบานที่ยังไมปลอดภัยเทาท่ีควร วิธีการแกปญหาของ
เทศบาลที่สามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  คือการตดิต้ังกลองวงจรปดใน
จุดที่เปนที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก กอสรางหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง 
รวมทั้งไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน  แตปญหาที่พบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งาน
มหรสพ  เปนปญหาที่ชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแล
บุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะ
วิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา  การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง  
แตจะไมใหเกิดขึ้นเลยยังเปนปญหาที่ปจจุบันไมสามารถที่จะแกไขได  ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องที่
ทางเทศบาลจะตองหาวิธีที่จะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาท่ีที่สามารถดําเนินการได   
    ดานยาเสพติด  
   ปญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรหนองบุญมาก ได
แจงใหกับเทศบาลทราบนั้นพบวาในเขตเทศบาลมีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพื้นที่อ่ืนถือวานอย และยังไมพบ
ผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานของเทศบาลท่ีชวยสอดสองดูแล
อยูเปนประจํา การแกไขปญหาของเทศบาลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่เทานั้น  เชน  การณรงค  การ
ประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาที่  ก็เปนเรื่องของอําเภอ
หรือตํารวจแลวแตกรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   

(๔)  การวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                      ในพื้นที่ของเทศบาลสวนมากเปนพื้นท่ีสําหรับปลูกมันสําปะหลัง ปลูกออย ขาว ที่อยูอาศัย  
รานคา  สถานประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กนอยที่เปนพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศที่ไมมีมลพิษ ปญหาคือ ปริมาณปาชุมชนมีจํานวนนอย และประชาชนยัง
ไมใหความสําคัญในการอนุรักษ มลภาวะดานตาง ๆ เชน ขยะ อากาศเสีย น้ําเสียจากแหลงชุมชนและโรงงาน
อุตสาหกรรม ปญหาดานขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแกไขปญหา เทศบาลไดจัดทําโครงการเพื่อ
แกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการของประชาชน  เชน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให



 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๗๓ 

 

ครอบคลุมทั้งพื้นที่  โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศนของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน  ฯลฯ   

(๕)  ดานการเมือง – การบรหิาร 
                       เทศบาลตําบลหนองหัวแรต มีทั้งหมด 15 หมูบาน  ประชาชนใหความรวมมือดานการเลือกตั้ง
เปนอยางดีเชน  การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ประชาชนมาใชสิทธิเลือกตั้ง จํานวนผูมาใช
สิทธิเลือกต้ังนายกเทศมนตรี  4,810   คน  จากผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังสิ้น  6,014  คน  คิดเปนรอยละ  79.98  
จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้ง 1 จํานวน 2,443  คน  จากผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
3,013  คน  คิดเปนรอยละ  81.08  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้ง 2 จํานวน 
2,367 คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 3,001 คน ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง มีจุดที่นาสังเกต
คือ มีการยายเขายายออกชวงที่จะมีการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  
โดยเฉพาะ การคัดเลือกผูใหญบาน  การแกไขปญหาของเทศบาลคือ  ขอความรวมมือ  ผูนํา  เจาหนาที่ที่มีหนาที่
รับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงานอําเภอทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลที่
ถูกตอง  เก่ียวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทําไดและทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้นเทศบาลก็ไดพยายามแกไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมทองถ่ินทุกชุมชนในเขตเทศบาล  ในการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการประชุมทุกครั้งท่ีเทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมท้ัง
แสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  สงผลใหเทศบาลดําเนินงานตามความตองการของประชาชน และประชาชน
ไดรับประโยชน และมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้  เทศบาลไดจัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของ
คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ สําหรับ
ประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาพัฒนาเทศบาลใหเจริญเทาเทียมกับ
เทศบาลอื่นๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
โครงการบางโครงการตองระงับไวเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ  มีอัตรากําลังพนักงานเทศบาลจํากัด ไม
เพียงพอตอการตอบสนองความตองการของประชาชนในดานบริการ 
 

๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลนั้น  ไดทําการประเมินสถานการณสภาพแวดลอม
ภายนอกที่เก่ียวของ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
ดาน สถานการณ

ภาพแวดลอม 
ภายนอกที่
เกี่ยวของ 

ขอบขาย
และปริมาณ
ของปญหา/ 

ความ
ตองการ  

พื้นที ่
เปาหมาย/ 

กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ แนวโนมอนาคต 

๑. 
โครงการ
สราง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลน
แหลงนํ้าใน
การเกษตรและ
น้ําประปา
สําหรับอุปโภค-
บริโภคยังไม
พอเพียงและยัง
ไมไดมาตรฐาน 
 
 

- แหลงนํ้า
และ
น้ําประปา
ในการ
อุปโภค-
บริโภค 

- ในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนมีแหลงนํ้าและมีน้ําประปาใชอยางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐานมากขึ้น 



 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๗๔ 

 

๒) ไฟฟาสอง
สวางทางและ
ท่ีสาธารณะยัง
ไมสามารถ
ดําเนินการ
ครอบคลุม
พื้นท่ีได
ท้ังหมด 

- ไฟฟา - ทางและที่
สาธารณะใน
เขตเทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะมีแสงสวางเพียงพอประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมาและปองกันการเกิด
อาชญากรรมได 

๓) ชุมชน
ขยายมากขึ้น
ระบบระบาย
น้ํายังไม
เพียงพอ เกิด
การอุดตัน สง
กลิ่นเหม็นกอ
ความรําคาญ 

- ราง/ทอ
ระบายน้าํ 

- พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- มีรางระบายน้าํสามารถระบายน้าํไดสะดวก ไมอุดตัน ไม
สงกลิ่นเหม็นกอความรําคาญ 

๔) ประชาชน
ตองการ
เสนทางในการ
สัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้น
และเทศบาล
ไมสามารถ
ดําเนินการได
เนื่องจาก
งบประมาณไม
เพียงพอ และ
เสนทาง
คมนาคมเปน
สาธารณะ 

- เสนทาง
คมนาคม 

- เสนทาง
คมนาคมที่
เปนสาธารณะ
และประชาชน
มีความ
ตองการให
ดําเนินการ 

- มีเสนทางในการคมนาคมเพียงพอและ ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
 

๒. ดาน
งาน
สงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 
 

๑) ประชาชน
ในพื้นที่ปวย
เปนโรคเร้ือรัง
แนวโนมที่
เพิ่มข้ึน เชน 
เบาหวาน  
ความดัน 

- ดาน
สาธารณสุข 

- ประชาชน
กลุมเส่ียงและ
ผูปวย 

ประชาชนในพื้นที่มีแนวโนมเปนโรคเรื้องรงันอยลง 
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ดาน สถานการณภาพ
แวดลอม 

ภายนอกที่เกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

 2) ปริมาณขยะและน้ํา
เสียเพิ่มมากขึ้น 

 - ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและน้ําเสีย
ถูกกําจัดใหหมดดวย
วิธีการที่ถูกตอง 

3) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบรโิภค
อาหารที่ปลอดภัยได
ถูกตอง 

4) ประชาชนในพื้นที่
บางรายมีที่อยูอาศัยไม
มั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยูอาศัย - ประชาชนใน
พื้นท่ีที่ไดรับความ
เดือนรอนเรื่องท่ี
อยูอาศัย 

- ประชาชนในพื้นทีไ่ดรับ
ความชอยเหลือซอมแซม
ที่อยูอาศัยใหมั่งคง
แข็งแรง  

5) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้น
ทําใหเกิดการขยายตัว
ของอาคารบานเรอืนทํา
ใหเกิดเปนชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- ควบคุมการกอสราง
อาคารบานเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไมเกิดปญหาจากการ
กอสรางอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ําที่ยัง
ไมสะอาดและมี
สิ่งเจือปน เชน จาก
น้ําฝน น้าํที่ไมได
คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บรโิภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภคน้ําท่ี
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการ
เรียนการสอนยังไม
พอเพียง เด็กนักเรียน
ไมไดรับการศึกษาตอใน
ระดับที่สูงกวาข้ันพื้นฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครวั
ยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการสอนท่ี
พอเพียง  เด็กนักเรียน
ไดรับารศึกษาท่ีสูงขึ้น มี
งบประมาณในการศกึษา
เลาเรียน 

๒) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยู
ตามลําพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก 

- ผูสูงอายุและเด็ก
ในเขตเทศบาล   

- ผูสูงอายุและเด็กไดรับ
การดูแลที่ดี 
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ดาน สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกที่เก่ียวของ 
ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปญหา/ 
ความตองการ 

พื้นท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวัง
และ แนวโนมอ

นาคต 

 ๓) ผูพิการไมไดรับความชวยเหลือใน
ดํารงชีวิต 

 - ผูพิการในเขต
เทศบาล 

- ผูพิการไดรับ
ความชวยเหลือใน
การดํารงชวีิตและ
ทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุนติดเกมส สิ่งลามก  บุหรี่ 
เหลา สาเสพติด และทองกอนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและ
วัยรุนในเขต
เทศบาล 

- เยาวชนและ
วัยรุนมีอนาคตที่ดี 

๖) ประชากรท่ีสูบบุหรี่ จํานวน 786 คน ดื่ม
สรุา จํานวน 581 คน 

- ประชาชนที่
สูบบุหรี่และดื่ม
สุรา 

- ประชาชนเลิก
สูบบุหรี่และเลิก
ดื่มสุรา 

๓. ดานการ
วางแผน การ
สงเสริมการ
ลงทุน 
พาณิชย 
กรรมและ
การ
ทองเท่ียว 

๑) ประชาชนไมมีการวางแผนในการ
ดําเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ประชาชน
สามารถวาง
แผนการ
ดําเนินงานไดเอง 

๒) ขาดแหลงเงินลงทุนในการทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- มีแหลงเงนิทุน
ในการทํากิจการ
และประกอบ
อาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานที่จําหนายสินคา 
 

- การพาณิชย  
กรรม 

- รานคาแผลง
ลอย 

- รานคาแผงลอย
มีสถานที่ในการ
ขายจําหนาย
สินคา 

๔) ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา
ระยะทางในการขนสงผลผลิตไกลจากแหลง
รับซื้อ  

- เกษตรกรใน
พื้นที ่

- ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 

๕) คาแรงตํ่าคาครองชีพสูงขาดแคลนการจาง
งาน 

- ผูประกอบ
อาชีพรับจาง 

- คาแรงสูงข้ึน
เหมาะสมกับคา
ครองชีพ มีการ
จางงานมากขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยตอป ต่ํากวา 
๓๐,๐๐๐ บาท   จํานวน 2 ครวัเรือน    

- ประชาชนที่มี
รายไดต่าํกวา
เกณฑมาตรฐาน 

- ไมมีครัวท่ีตก
เกณฑมาตรฐาน
รายได 

 
 



 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๗๗ 

 

 
ดาน สถานการณภาพ

แวดลอม 
ภายนอกที่เกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๗) ในเขตเทศบาลไมมี
แหลงทองเที่ยวและ
กิจกรรมการทองเที่ยว 

- การทองเท่ียว - ในเขตเทศบาล - มีแหลงทองเที่ยว
ในเขตเทศบาลและ
สงเสริมกิจกรรม
การทองเท่ียวเพ่ิม
มากขึ้น 

๔. ดานการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย 

๑) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากขึ้นอาจทําใหเกิด
อุบัติเหตุขึ้นได 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เชน 
ติดตั้งสัญญาณไก
ระพริบเพ่ือเตือนให
ระมัดระวัง 

๒) มีการทําลายและลัก
ขโมยทรัพยสินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมท้ังเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชมุชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
สวนราชการ 

- มีการปองกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชนละสวน
ราชการ เชน การ
ติดตั้งกลองวงจร
ปด  การใหผูนํา 
อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะ
เลาวิวาท 

๕. ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 

๔) มีปญหาเรื่องขยะและ
น้ําเสียเพิ่มมากขึ้นสงกลิ่น
เหม็นรําคาญ 

- สิ่งแวดลอม - ผูประกอบการ
และชุมชนในเขต
พื้นที่เทศบาล 

- ปญหาขยะและ
น้ําเสียลดลง 
ผูประกอบการ
สามารถกําจัดขยะ
และน้ําเสียเองได
โดยไมสงผลกระทบ
ตอชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  หนา ๗๘ 

 

 
ดาน สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกที่เกี่ยวของ 
ขอบขายและปริมาณ

ของปญหา/ 
ความตองการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๖. ดานศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปญหาทองถ่ินถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปญหาทองถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกยอง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ
ชาวบานในโอกาส
ตางๆ เพื่อเปน
ตัวอยางแกเยาวชน
และประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพรีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
ไมถูกลืมและคงอยู
สบืไป 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองหัวแรต พ.ศ.2561-2565 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 79 

 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 

 

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อบจ. 

1. ดานความมั่นคง 2. ดานการสราง

ความสามารถในการแขงชัน 

3. การพัฒนาและ

สงเสริมศัยภาพคน 

4. การสรางโอกาสความเสมอ

ภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

5. การสรางการเติบโตบนคณุภาพ

ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.การ

เสริมสรางและ

พัฒนา

ศักยภาพมนุษย 

2. การสราง

ความเปนธรรม

ลดความเหล่ือม

ล้ําในสังคม 

3. การสรางความ

เขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและ

แขงขันไดอยาง

ยั่งยืน 

4. การเติบโตที่

เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมเพื่อ

การพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 

5. ความมั่นคง 6.การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การบริการ

จัดการในภาครัฐ

ฯ 

7. การพัฒนา

โครงสราง

พ้ืนฐานและ

ระบบโลจิสติกส 

8.วิทยาศาสตร

เทคโนโลยี วิจัย 

และนวตักรรม 

9.การพัฒนา

ภูมิภาค เมือง 

และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

10. การ

ตางประเทศ 

ประเทศเพ่ือนบาน 

และภูมิภาค 

1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตร 
อุตสาหกรรมและแปรรูป 

2. การยกระดับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ
ผลิตภณัฑไหม 

3. การสงเสริมและพัฒนาการคาและการลงทุน และ
การคาชายแดน 

1. การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

2. การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับ

สังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยาง

ยั่งยนื 

4. การเสริมสรางสรางความม่ันคงทุกมิติ เพ่ือปองกัน

สถาบันหลักของชาติ และความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน 

5. การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

1.การสานตอ

แนวทาง

พระราชดําร ิ

2. ดานการ

พัฒนา

การศึกษา 

3. ดานการ

พัฒนาการ

เกษตร 

4. ดานการ

พัฒนาสังคม 

5. ดานการ

พัฒนา

สาธารณสุข 

6.ดานการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน 

7.ดานการ

พัฒนาการทองเท่ียว 

ศาสนา วัฒนธรรม

ประเพณีและกีฬา 

8. ดานการ

บริหารจัดการ

บานเมืองที่ด ี

9.ดานการรักษา

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

10.ดานการ

อนุรกัษ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่งแวดลอม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
อปท. 

1.ดานเกษตรกรรม 

เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม 

และอุตสาหกรรม 

2. การพัฒนาดาน

สาธารณสุขและสวสัดิการ

สังคม 

3. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 4. การพัฒนาดานการศึกษา 

ศาสนา วฒันธรรม กีฬา 

นันทนาการ และการทองเที่ยว 

5.การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

6.ดานความมั่นคงปลอดภยัในชีวิต

ทรัพยสินและการบริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ คุณภาพ 

- เกษตรกรมี

ความสามารถใน

การเพิ่มศักยภาพ

การผลิตผลผลิต

ดานเกษตร

อินทรีย 

- ประชาชนมี

รายไดตอ

หัวตอปสูงกวา

เสนความยก

จน 

-ประชาชนมี

สุขภาพดีมี

คุณธรรม 

จริยธรรม มี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

คุณภาพชีวิตดี

ขึ้น 

- การคมนาคม

ขนสงระบบ

สาธารณูปโภค

และ

สาธารณูปการ

ครบถวน 

- มีทรัพยากร

น้ําเพ่ือการ

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และไมไดรับ

ผลกระทบจาก

น้ําทวมและ

ฝนแลง 

- ประชาชนผูที่มี

อายุตั้งแต 15 ป 

ขึ้นไป รูหนังสือ 

100% และเขา

รวมกิจกรรม

เก่ียวกับ

ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

-ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ

สิ่งแวดลอมไดรับ

การดูแลรักษา

จากประชาชน 

- ประชาชนเขาใจ

บทบาทหนาท่ี

ของตนเอง และมี

สวนรวมในการ

พัฒนาทองถิ่น 

- เทศบาลมี

บุคลากรท่ีมี

ประสิทธิภาพ มี

อุปกรณการ

ปฏบิัติงานท่ีมี

ศักยภาพ เพ่ือ

ใหบริการ

ประชาชน 

เปาประสงค 

กลยุทธ 

- พัฒนาความรู

ดานวิชาการ เพื่อ

สงเสริมพัฒนา

ผลผลิตทาง

การเกษตร 

ประสานงาน

จัดหาแหลงน้ํา

เพื่อการเกษตร 

- การสงเสริม

ผูประกอบการ

รายยอย โดย

ประสานกับ

สถาบันการศึกษา 

ภาคธุรกิจ 

เอกชน 

หนวยงานของรัฐ  

- พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ โดย

สนับสนุนเบ้ียยัง

ชีพผูสูงอายุ อยาง

ทั่วถึงและเปน

ธรรม รวมถึง

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนทุกวัย  

- สงเสริมการ

เชื่อมโยงการ

ชลประทาน 

กอสรางฝาย 

ทํานบก้ันน้ํา ขุด

ลอก ขุดสระ 

พัฒนาแหลงน้ํา 

คลองนํ้า ระบบ

ประปา  และ

การกระจายการ

ใชประโยชน 

- การจัดใหมี

และบํารุงรักษา

โครงสราง

พื้นฐาน ทางบก 

ทางน้ํา และทาง

ระบายน้ํา 

รวมถึงสงเสริม

สถานที่เพื่อ

นันทนาการและ

ออกกําลังกาย

สนามกีฬาและ

นันทนาการ

ชุมชน 

- สงเสริมและ

สนับสนุน

การศึกษารวมถึง

การศึกษาทั้งใน

แบะนอกระบบ

โรงเรียน ทั้งใน

ระดับกอนวัย

เรียน ประถม 

มัธยม และระดับ

ปริญญาตร ีภาค

ประชาชน  

- สงเสริมการ

กีฬาและ

นันทนาการ เพ่ือ

สรางความ

สมานฉันท และ

แกไขปญหายา

เสพติดและใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชน  

- รื้อฟนคุณคา 

วัฒนธรรม 

ประเพณีชุมชน 

สนับสนุนการจัด

กิจกรรมการ

ทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 

ประเพณี ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

ภายในจังหวัด เชน 

งานยาโม งานผา

ไหมปกธงชัย ฯลฯ  

- สงเสริมการจัด

สวนสาธารณะชุม

ขน ประสานความ

รวมมือเพื่อแกไข

ปญหาขยะภาครฐั

และเอกชนแบบ

ครบวงจร  

- การปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย/ความมั่นคง

ปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิน/ลด

อุบัติเหตุจราจร

ทางบก  

- สงเสริมศักยภาพ

ของทองถ่ินในทุก 

ๆ ดาน ตาม

หลักการบริหาร

จัดการที่ดี และ

การสื่อสาร

ประชาสัมพันธ

เพื่อใหประชาชนมี

สวนรวมรับรูและ

ติดตามการทาํงาน

ขององคกรตนเอง  

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อบจ. 

1.การสานตอ

แนวทาง

พระราชดําร ิ

2. ดานการ

พัฒนา

การศึกษา 

3. ดานการ

พัฒนาการ

เกษตร 

4. ดานการ

พัฒนาสังคม 

5. ดานการ

พัฒนา

สาธารณสุข 

6.ดานการ

พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน 

7.ดานการ

พัฒนาการทองเท่ียว 

ศาสนา วัฒนธรรม

ประเพณีและกีฬา 

8. ดานการ

บริหารจัดการ

บานเมืองที่ด ี

9.ดานการรักษา

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

10.ดานการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่งแวดลอม 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 80 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน 

 

ผลผลิต/โครงการ 

แผนงานสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน     

งบกลาง 

แผนงาน          

บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน         

การศึกษา 

แผนงาน        

การศาสนา

วฒันธรรมและ

นันทนาการ 

แผนงาน        

การเกษตร 

แผนงาน        

รักษาความ

สงบภายใน 

แผนงาน        

ปองกันภัยฝาย

พลเรือนและ

ระงับอัคคภียั 

กลยุทธ 

- พัฒนาความรู

ดานวิชาการ เพ่ือ

สงเสริมพัฒนา

ผลผลิตทาง

การเกษตร 

ประสานงาน

จัดหาแหลงนํ้า

เพื่อการเกษตร 

- การสงเสริม

ผูประกอบการ

รายยอย โดย

ประสานกับ

สถาบันการศึกษา 

ภาคธุรกิจ 

เอกชน 

หนวยงานของรัฐ  

- พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอาย ุโดย

สนับสนุนเบ้ียยัง

ชีพผูสูงอายุ อยาง

ทั่วถึงและเปน

ธรรม รวมถึง

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนทุกวัย  

- สงเสริมการ

เชื่อมโยงการ

ชลประทาน 

กอสรางฝาย 

ทํานบก้ันน้ํา ขุด

ลอก ขุดสระ 

พัฒนาแหลงน้ํา 

คลองน้ํา ระบบ

ประปา  และ

การกระจายการ

ใชประโยชน 

- การจัดใหมี

และบํารุงรักษา

โครงสราง

พื้นฐาน ทางบก 

ทางน้ํา และทาง

ระบายนํ้า 

รวมถึงสงเสริม

สถานที่เพื่อ

นันทนาการและ

ออกกําลังกาย

สนามกีฬาและ

นันทนาการ

ชุมชน 

- สงเสริมและ

สนับสนุน

การศึกษารวมถึง

การศึกษาท้ังใน

แบะนอกระบบ

โรงเรียน ทั้งใน

ระดับกอนวัย

เรียน ประถม 

มัธยม และระดับ

ปริญญาตร ีภาค

ประชาชน  

- สงเสริมการ

กีฬาและ

นันทนาการ เพื่อ

สรางความ

สมานฉันท และ

แกไขปญหายา

เสพติดและใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชน  

- รื้อฟนคุณคา 

วัฒนธรรม 

ประเพณีชุมชน 

สนับสนุนการจัด

กิจกรรมการ

ทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 

ประเพณี ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

ภายในจังหวัด เชน 

งานยาโม งานผา

ไหมปกธงชัย ฯลฯ  

- สงเสริมการจัด

สวนสาธารณะชุม

ขน ประสานความ

รวมมือเพื่อแกไข

ปญหาขยะภาครฐั

และเอกชนแบบ

ครบวงจร  

- การปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย/ความมั่นคง

ปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิน/ลด

อุบัติเหตุจราจร

ทางบก  

- สงเสริมศักยภาพ

ของทองถ่ินในทุก 

ๆ ดาน ตาม

หลักการบริหาร

จัดการที่ดี และ

การสื่อสาร

ประชาสัมพันธ

เพื่อใหประชาชนมี

สวนรวมรับรูและ

ติดตามการทํางาน

ขององคกรตนเอง  

จํานวน 
127 

โครงการ 

จํานวน 
280 

โครงการ 

จํานวน 
75 

โครงการ 

จํานวน 
48 

 โครงการ 

จํานวน 
113 

โครงการ 

จํานวน 
110

โครงการ 

จํานวน 
43 

โครงการ 

จํานวน 
50

โครงการ 

จํานวน 
21 

โครงการ 

จํานวน 
5  

โครงการ 
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 แผนผังยุทธศาสตร (Strategic Map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

วิสัยทัศน 
หนองหัวแรตนาอยู เชิดชูคุณธรรม เนนนําความเจริญ ดําเนินการตานยาเสพติด ชาวบานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักเศรษฐกิจพอเพียง             

ฟงเสียงชาวบาน บริการรวดเร็ว 

 

ยุทธศาสตร 

1.ดานเกษตรกรรม 

เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม 

และอุตสาหกรรม 

2. การพัฒนาดาน

สาธารณสุขและสวัสดิการ

สังคม 

3. ดานโครงสรางพื้นฐาน 4. การพัฒนาดานการศึกษา 

ศาสนา วฒันธรรม กีฬา 

นันทนาการ และการทองเที่ยว 

5.การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

6.ดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

ทรัพยสินและการบริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ คุณภาพ 

 

เปาประสงค 

- เกษตรกรมี

ความสามารถใน

การเพิ่มศักยภาพ

การผลิตผลผลิต

ดานเกษตร

อินทรีย 

- ประชาชนมี

รายไดตอ

หัวตอปสูงกวา

เสนความยก

จน 

-ประชาชนมี

สุขภาพดีมี

คุณธรรม 

จริยธรรม มี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

คุณภาพชีวติดี

ข้ึน 

- การคมนาคม

ขนสงระบบ

สาธารณูปโภค

และ

สาธารณูปการ

ครบถวน 

- มีทรัพยากร

นํ้าเพ่ือการ

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

และไมไดรับ

ผลกระทบจาก

นํ้าทวมและ

ฝนแลง 

- ประชาชนผูท่ีมี

อายุตั้งแต 15 ป 

ขึ้นไป รูหนังสือ 

100% และเขา

รวมกิจกรรม

เกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

-ทรพัยากรธรรม 

ชาติและ

ส่ิงแวดลอมไดรับ

การดูแลรักษา

จากประชาชน 

- ประชาชนเขาใจ

บทบาทหนาที่

ของตนเอง และมี

สวนรวมในการ

พัฒนาทองถิ่น 

- เทศบาลมี

บุคลากรท่ีมี

ประสิทธิภาพ มี

อุปกรณการ

ปฏบิัติงานท่ีมี

ศักยภาพ เพ่ือ

ใหบริการ

ประชาชน 

 

คาเปาหมาย 

ประชาชนมีศักยภาพมี

รายไดเพียงพอสามารถ

พึ่งตนเองได 

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีในทุก ๆ ดาน 

การไดรับบริการดาน

โครงสรางพ้ืนฐานใหมี

ความสะดวกและรวดเร็ว 

ประชาชนมีความรูและ

บํารุงรักษาศิลปวฒันธรรม

อันดีงาม 

มลภาวะและสิ่งแวดลอม

ไมเปนพิษทําใหชุมชนนา

อยู 

การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ดีและมีสวนรวมจากทุก

ภาคสวน 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หนา 82 



ที่ ยทุธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

1 ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ 1. การเศรษฐกิจ 1. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1. สํานักปลัด ทุกสวนราชการ

พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 2. แผนงานเคหะและชุมชน 2. กองชาง

3. แผนงานการเกษตร

2 การพัฒนาดานสาธารณสุขและ 1. บริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานสาธาธารณสุข 1. สํานักปลัด สนับสนุน

สวัสดิการสังคม 2. แผนงานงบกลาง 2. กองสาธารณสุขฯ ทุกสวนราชการ

3. แผนงานบริหารงานทั่วไป

3 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 1. บริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานเคหะและชุมชน 1. กองชาง สนับสนุน

2. เศรษฐกิจ 2. แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา 2. กองการศึกษา ทุกสวนราชการ

3. แผนงานบริหารงานทั่วไป

4. แผนงานการศึกษา

4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 1. บริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานการศึกษา 1. สํานักปลัด สนับสนุน

วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ 2. เศรษฐกิจ 2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2. กองการศึกษา ทุกสวนราชการ

และการทองเที่ยว 3. แผนงานบริหารงานทั่วไป

4. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมขน

5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 1. บริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานการเกษตร 1. สํานักปลัด ทุกสวนราชการ

สิ่งแวดลอม 2. เศรษฐกิจ

6 การพัฒนาดานความมั่นคงปลอดภัย 1. บริหารงานทั่วไป 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 1. สํานักปลัด สนับสนุน

ในชีวิต ทรัพยสิน และการบริหาร 1. บริการชุมชนและสังคม 2. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ทุกสวนราชการ

ราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 3. แผนงานรักษาความสงบภายใน

4. แผนงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

5. แผนงานงบกลาง

สวนที่ 3
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 83



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

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

1) ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ

    พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม  

1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3          600,000 4          630,000 4             630,000 4            630,000 4           630,000 19          3,120,000 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1          500,000 1          500,000 1             500,000 1            500,000 1           500,000 5          2,500,000 

1.3 แผนงานการเกษตร 1          320,000 2             720,000 1            400,000 1           400,000 5          1,840,000 

รวม 4       1,100,000 6       1,450,000 7          1,850,000 6         1,530,000 6        1,530,000 29          7,460,000 

2) ยุทธศาสตรพัฒนาดานสาธารณสุข

    และสวสัดิการสังคม

2.1 แผนงานสาธารณสุข 15       2,605,000 15       1,905,000 15          1,995,000 15          1,995,000 15         1,995,000 75        10,495,000 

2.2 แผนงานงบกลาง 3     10,610,000 3     11,410,000 3        12,210,000 3        13,110,000 3       14,138,000 15        61,478,000 

2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2       1,040,000 2       1,040,000 2          1,040,000 2          1,040,000 2         1,040,000 10          5,200,000 

2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3          260,000 3          260,000 3             260,000 3            260,000 3           260,000 15          1,300,000 

รวม 23     14,515,000 23     14,615,000 23        15,505,000 23       16,405,000 23      17,433,000 115        78,473,000 

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 44     30,152,000 36     23,528,500 26        20,603,000 27        22,510,000 26       22,010,000 159      118,803,500 

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 39     13,012,500 41        63,493,400 23        46,910,000 13       10,855,200 116      134,271,100 

3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2            90,000 2            90,000 2               90,000 2               90,000 2              90,000 10             450,000 

3.4 แผนงานการศึกษา 1          450,000 1             450,000 

รวม 47     30,692,000 77     36,631,000 69        84,186,400 52       69,510,000        41      32,955,200 286      253,974,600 

ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 84



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

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

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา

    วัฒนธรรม กีฬา  นันทนาการ และการ

    ทองเที่ยว

4.1 แผนงานการศึกษา 24       8,378,000 22       8,558,000 21          7,678,000 21          7,778,000 21         7,898,000 109        40,290,000 

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 8       1,690,000 8       2,010,000 9          2,410,000 9          2,410,000 9         2,410,000 43        10,930,000 

       นันทนาการ

4.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1          100,000 1          100,000 1             100,000 1            100,000 1           100,000 5             500,000 

4.4 แผนงานสรางคามเขมแข็งของชุมชน 2          405,000 2          405,000 2             200,000 2            200,000 2           200,000 10          1,410,000 

รวม 35     10,573,000 33     11,073,000 33        10,388,000 33       10,488,000 33      10,608,000 167        53,130,000 

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

     และสิ่งแวดลอม

5.1 แผนงานการเกษตร 6          950,000 9       1,100,000 10          1,200,000 10          1,200,000 10         1,200,000 45          5,650,000 

รวม 6          950,000 9       1,100,000 10          1,200,000 10         1,200,000 10        1,200,000 45          5,650,000 

6) ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

    ทรัพยสิน และการบริหารราชการใหมีมี

    ประสิทธิภาพ คุณภาพ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 13       1,587,000 17       4,138,000 20          4,187,000 19          1,687,000 19         1,687,000 88        13,286,000 

6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 15       3,877,500 17       3,947,500 17          3,957,500 17          3,957,500 17         3,957,500 83        19,697,500 

ป 2564 ป 2565 รวม 5 ปป 2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 85



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

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

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4          410,000 5          710,000 4             750,000 4            750,000 4           750,000 21          3,370,000 

6.3 แผนงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคภียั 1            30,000 1            30,000 1               30,000 1               30,000 1              30,000 5             150,000 

6.4 แผนงานงบกลาง 5       1,960,000 7       2,022,000 7          2,132,000 7          2,145,000 7         2,145,000 33        10,404,000 

รวม 38       7,864,500 47     10,847,500 49        11,056,500 48         8,569,500 48        8,569,500 230        46,907,500 

รวมทั้งส้ิน 153    65,694,500 195    75,716,500 191     124,185,900 172    107,702,500 161     72,295,700 872     445,595,100 

รวม 5 ปป 2563 ป 2564 ป 2565

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 86



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ : การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาการเกษตร

       ๑.  ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม

-  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ตามแนวพระราชดําริและ เพ่ือสงเสริมใหประชาชน ๑ หมูบาน ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่ ประชาชนมี สํานักปลัด

ปรัชญาของเศรษฐกิจ ดําเนินชีวิตตามแนว ไดมีการสงเสริม กิจกรรมรวมกันมี

พอเพียง ปรัญชาเศรษฐกิจ ใหกับ ความสามัคคแีละ

พอเพียง ประชาชน คานิยม

๒ พัฒนาบริหารจัดการและ เพื่อพัฒนาความรูและ 1 ศูนย/16 คน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนคร้ังท่ีจัด ศูนยถายทอดเทคโน สํานักปลัด

ถายทอดความรูศูนย คุณภาพของศูนยถายทอด 12 ครั้งตอป ฝกอบรม โลยีทางการเกษตร เกษตรอําเภอ
บริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

เทคโนโลยีทางการเกษตร ดําเนินงานไดอยาง

เทคโนโลยีการเกษตร มีประสิทธิภาพ

๓ ฝกอบรมสงเสริมอาชีพ เพ่ือใหประชาชนไดรวม  สงเสรมิกลุมอาชีพ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน ประชาชนไดรวม สํานักปลัด

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต กลุมจัดต้ังกลุมอาชีพ/ หมู ๑ - ๑๕ ที่ไดรับการ กลุมรูจักการบริหาร

หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๑๕ สงเสริมการมีงานทํา/ จํานวน ๑ กลุม/หมู สงเสริมกลุม งานแบบกลุม 

เสริมสรางความเขมแข็ง อาชีพ หมูที่ ๑ และชุมชนเขมแข็ง

ของชุมชน - หมูท่ี ๑๕ ประชาชนไดรวม

กลุม

ตัวช้ีวัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 87



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ : การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาการเกษตร

       ๑.  ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม

-  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ เงินอุดหนุนคณะกรรมการ 1. เพื่อใหคนในหมูบาน เพ่ือจัดงานวันเฟองฟา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม 1. เพื่อเพ่ิมรายไดให สํานักปลัด

หมูบาน บานมอสูงซับเจริญ มีรายไดเพ่ิมขึ้น บาน บานมอสูงซับเจริญ โครงการ กับประชาชนในพ้ืนที่

หมูท่ี 1 2. เพื่อเพ่ิมผลิตภัณฑ หมูที่ 1 2. เพื่อใหเกิดความ

สินคาสงออกระดับตาง สามัคคีในกลุมและ

ประเทศ หมูบาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 88



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ : การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาการเกษตร

       ๑.  ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดหาแหลงนํ้า เพื่อชวยในการกักเก็บ จํานวน ๒ แหง/ป ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนแหลงนํ้า เกษตรกรมีผลผลิต กองชาง

เพ่ือการเกษตร(บอบาดาล, น้ําไวใชในการเกษตร ที่เพ่ิมขึ้น สูงข้ึนและมีคุณภาพ

สระน้ํา, ประปาเพ่ือการ มากขึ้น

เกษตร) หมูท่ี ๑ - ๑๕

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ : การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาการเกษตร

       ๑.  ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม

-  แผนงานการเกษตร

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ เงินอุดหนุนใหแกกลุมวิสาห เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ จํานวน 15 หมูบาน ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ จํานวน เกษตรกรในตําบล สํานักปลัด

กิจชุมชนกลุมเกษตรกรมัน ผลิตและการแขงขันมัน ผูเขารวม หนองหัวแรตมีศักยภาพ

สําปะหลังแปลงใหญตํา สําปะหลังแปลงใหญ โครงการ การผลิตและการแขงขัน

บลหนองหัวแรต ประชารัฐนครชัยบุรินทร มันสําปะหลังแปลงใหญ

บานหนองชงโค หมูที่ 11

วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 89



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ : การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาการเกษตร

       ๑.  ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม

-  แผนงานการเกษตร

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒ อุดหนุนการไฟฟาสวน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ จํานวน 15 หมูบาน ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จํานวน เกษตรกรในตําบล สํานักปลัด

ภูมิภาค สาขาหนองบุญมาก ผลิตและการแขงขันมัน ประชาชน หนองหัวแรตมีศักยภาพ

ในการขยายเขตไฟฟา สําปะหลังแปลงใหญ การผลิตและการแขงขัน

แรงสงู จากโรงเรียน ประชารัฐนครชัยบุรินทร มันสําปะหลังแปลงใหญ

บานหนองกระทุม - ลาน

กลุมวิสาหกิจมันสําปะหลัง

แปลงใหญ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 90



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข

       2.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม

-  แผนงานสาธารณสขุ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ชุมชนสะอาดปราศจาก เพ่ือปองกันและควบคุม จํานวน ๑ ครั้ง/ป ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่ ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ

ยุงลายปลอดภัยไข การระบาด ของโรค ดําเนินการ อนามัยท่ีดี ปราศจาก

เลือดออก ไขเลือดออก โรคภัยไขเจ็บ

๒ ปองกันและควบคุม เพ่ือปองกันโรคพิษสุนัข จํานวน ๑ ครั้ง/ป ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ จํานวนคร้ังที่ ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ

โรคพิษสุนัขบา บาและควบคุมจํานวน ดําเนินการ อนามัยท่ีดี ปราศจาก

ของแมวและสุนัข โรคภัยไขเจ็บ

๓ จัดซื้อวัคซีน และน้ํายา เพ่ือปองกันโรคไขหวัด จํานวน ๑ ครั้ง/ป ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนคร้ังที่ ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ

ฆาเชื้อ ปองกันโรค นก/ไขหวัด ๒๐๐๙ ฯลฯ ดําเนินการ อนามัยที่ดี ปราศ

ไขหวัดนก/ ไขหวัด จากโรคภัยไขเจ็บ

๒๐๐๙ ฯลฯ

๔ อบรมเสรมิสรางสุขภาพ ผูสูงอายุมีสุขภาพดีและ กิจกรรมผูสูงอายุ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารับ ผูสูงอายุมีสุขภาพดี กองสาธารณสุขฯ

ผูสูงอายุตอเนื่อง สามารถดูแลตนเองได ประชุมและอบรม การอบรม และสามารถดูแล รพ.หนองบุญมาก

จํานวน ๑ ครั้ง/เดือน ตนเองได รพสต.บุกระโทก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 91



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข

       2.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม

-  แผนงานสาธารณสขุ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ ตลาดมาตรฐานอาหาร ผูประกอบการมีความรู จํานวน ๑  คร้ัง/ป ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนผูเขา ผูประกอบการมี กองสาธารณสุขฯ

ปลอดภัย เก่ียวกับสุขาภิบาลอาหาร อบรม ความรูและดําเนิน

และอาหารปลอดภัย กิจการตามหลัก

พัฒนาตลาดสดนาซื้อ เกณฑอาหาร

ปลอดภัย

๖ สงเสริมสุขภาพการออก
กําลังกายเพ่ือสุขภาพ

เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

จัดโครงการแอโรบิค ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนหมูบาน ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ

ในหมูบาน/ชุมชน ดวยการเตนแอโรบิค เพ่ือสุขภาพครบ มีสถานที่เตน แข็งแรง

15 หมูบาน แอโรบิคเพ่ือ

สุขภาพ

๗ กอสราง/ปรับปรุงอาคาร เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง จํานวน ๑ แหง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน ประชาชนในพ้ืนที่ กองชาง

ตลาดสดหนองหัวแรตและ ตลาดสดหนองหัวแรตให ที่ไดรับ ไดรับประโยชน กองสาธารณสุขฯ

ระบบระบายนํ้าเสีย นาจับจายซื้อสินคา ประโยชน กรมสงเสริมฯ

ผานเกณฑมาตรฐาน

ตลาดสดนาซื้อ

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 92



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข

       2.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม

-  แผนงานสาธารณสขุ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘ เงินสมทบกองทุนหลัก เพ่ือสงเสริมกระบวน จํานวน ๑ ครั้ง/ ป ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน ประชาชนไดรับ กองสาธารณสุขฯ

ประกันสุขภาพ เทศบาล การมีสวนรวมเพ่ือสราง ที่ไดรับบริการ บริการดานสุขภาพ 

ตําบลหนองหัวแรต หลักประกันสุขภาพ ดานสุขภาพ อยางทั่วถึง

แหงชาติ ใหแกบุคคล อยางทั่วถึง

ในพ้ืนที่

๙ หนองหัวแรตเมืองสะอาด เพื่อพัฒนาทองถิ่นให จํานวน 6 ครั้ง/ป ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ

อยางยั่งยืน เปนเมืองท่ีนาอยูมีความ ประชาชนที่เขา อนามัยที่ดี

สะอาดเปนระเบียบ รวมโครงการ

เรียบรอย

๑๐ ระบบการแพทยฉุกเฉิน เพื่อดูแลสขุภาพ อนามัย หนวยกูชีพพรอม ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนผูปวยที่ ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ

(EMS) ของประชาชน อุปกรณปฏิบัติงาน ไดรบับริการ และอนามัยที่ดี ร.พ.หนองบุญมาก

จํานวน ๑ หนวย สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 93



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข

       2.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม

-  แผนงานสาธารณสขุ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ คัดแยกขยะ สงเสริมประชาชนรูจัก จํานวน ๔ ครั้ง/ป ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน ปริมาณขยะลดลง กองสาธารณสุขฯ

การคัดแยกขยะ ที่เขารวมโครงการ และไมกอใหเกิด

ปญหามลภาวะ

12 สงเสริมการมีสวนรวมของ เพ่ือใหประชาชนรูจัก 2 ครั้ง/ป ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนที่เขา ประชาชนรูจัก กองสาธารณสุขฯ

ชุมชนในการคัดตนทาง วิธกีารจัดการขยะอยาง ประชาชนในเขต รวมโครงการ วิธกีารจัดการขยะ

ครบวงจร เทศบาล อยางครบวงจร

13 สัตวปลอดโรคคน 1. เพื่อสํารวจขึ้นทะเบียน คาใชจายในการดําเนิน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนสุนัข สุนัขและแมวใน

ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาล โครงการฯ และแมว พื้นท่ีเทศบาลตําบล

สุนัขบา ตําบลหนองหัวแรต หนองหัวแรตไดรับ

2. เพื่อใหสุนัขและแมวทั้งท่ีมี การสํารวจขึ้น

เจาของและไมมีเจาของไดรับ ทะเบียน 100%

การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ

สุนัขบาอยางท่ัวถึงครอบคลุม

ทั้งตําบลเปนการปองกันและ

ควบคุมไมใหสุนัขและแมวเปน

โรคพิษสุนัขบาและไมมีผูเสีย

ชีวิตจากโรคพิษสุนัขบา

     เปาหมาย    (ผลผลิต
ของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 94



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข

       2.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม

-  แผนงานสาธารณสขุ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ เงินอุดหนุนใหคณะกรรม- ประชาชนมีชีวิต ความเปน หมูบานละ 3 โครงการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ผูเขารวม ประชาชนมีคุณภาพ กอง
การหมูบานๆ ละ 20,000 อยูที่ดีขึ้น มีคุณภาพมาก จํานวน 15 หมูบาน โครงการ ชีวิตที่ดีชึ้น สาธารณสุข

บาท ในการดําเนินตาม ข้ึน

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข จํานวน 15

หมูบาน ๆ ละ 3 โครงการ

15 จัดซื้อแถบตรวจปสสาวะ เพื่อหยุดยั้งและปองกัน จํานวนประชาชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน ประชาชนมีคุณภาพ กอง

หาสารเสพติด การแพรระบาดของสารเสพติด ทั้ง 15 หมูบาน ประชาชน ชีวิตที่ดีชึ้น สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 95



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม

       2.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม

-  แผนงานงบกลาง

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ เพื่อสงเคราะหผูสูงอายุ จํานวน 1,200 คน ๘,๖๐๐,๐๐๐ ๙,๒๐๐,๐๐๐ ๙,๘๐๐,๐๐๐ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ ๑๑,๓๒๘,๐๐๐ ผูสูงอายุไดรับ ผูสูงอายุในตําบลมี สํานักปลัด

โดยการใหเบ้ียยังชีพ ให เบี้ยยังชีพคิด คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

สามารถชวยตนเองไดไม เปน 100%

เปนภาระของสังคม

๒ เบ้ียยังชีพผูพิการ เพ่ือสงเคราะหเบ้ียยังชีพผู จํานวน  220  คน ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๒๘๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ผูพิการไดรับ ผูพิการในตําบลมี สํานักปลัด

พิการ เบี้ยยังชีพคิด คุณภาพชีวิตดขีึ้น

เปน 100%

๓ เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เพื่อสงเคราะหเบ้ียยังชีพผู จํานวน  35  คน ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ผูปวยเอดส ผูติดเช้ือ HIV มี สํานักปลัด

ติดเชื้อ HIV ไดรบัเบี้ยยังชีพ คณุภาพชีวิตดีขึ้น

คิดเปน 100%

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค

     เปาหมาย    (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

โครงการ

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 96



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม

       2.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม

-  แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางศูนยพัฒนา เพ่ือสงเสรมิการจัด จํานวน 1 แหง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน ผูสูงอายุไดรับการ สํานักปลัด

คุณภาพชีวิตและสงเสริม กิจกรรมของชมรม ผูสูงอายุที่เขา พัฒนาดานสุขภาพ

อาชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุในชุมชน รวมโครงการ กาย จิตใจ และ

สังคม

2 เสรมิสรางพลังครอบครวั เพ่ือจัดฝกอบรมเพ่ิมทักษะ กลุมครอบครัวคน ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนคน ครอบครัวมีความ สํานักปลัด

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหกลุมครอบครัวคนพิการ พิการผูดูแลคน พิการท่ีเขารวม เขมแข็งและปญหา

คนพิการ บุคคลออทิสติก  ผูดูแลคนพิการ และ พิการ และ โครงการ สังคมลดลง

และบกพรองทางการ ผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของ ผูปฏิบัติงานที่

เรียนรู เกี่ยวของ

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 97



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม

       2.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม

-  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ สงเสริมการดําเนินงาน สงเสริมใหเยาวชนใชเวลา เด็กและเยาวชน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน เด็กและเยาวชนเกิด สํานักปลัด

ของสภาเด็กและเยาวชน วางใหเกิดประโยชนและ จํานวน ๑๐๐ คน เยาวชนที่เขา ความสามัคคใีชเวลา

ของเทศบาลตําบลหนอง ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม รวมกิจกรรม วางใหเปนประโยชน

หัวแรต และทํากิจกรรมเพ่ือ

สังคม

2 สนับสนุนการดําเนินงาน สงเสริมใหชุมชนมีศูนยใน จํานวน ๒ ครั้ง/ป ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวน ครอบครัวมีความ สํานักปลัด

ศูนยพัฒนาครอบครัวใน การพัฒนาสถาบัน ประชาชนที่เขา เขมแข็งและปญหา

ชุมชน ครอบครัว รวมโครงการ สังคมลดลง

๓ สงเสริมการฝกทักษะ เพื่อใหนักเรยีน นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน นัเกรียน/นักศึกษามี สํานักปลัด

อาชีพใหแกนักเรียน มีทักษะอาชีพและใชเวลา ทํางานชวงปดภาค นักเรียน/ รายไดในชวงปดภาค

นักศึกษา ในชวงปดภาค วางใหเกิดประโยชน จํานวน ๓๕ คน/ป นักศึกษาที่เขา เรียน

เรียน รวมโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 98



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางวางทอประปา เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา วางทอประปา 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จํานวน ประชาชนมีนํ้า กองชาง

จากบานคลองสารเพชรถึง อุปโภค -บริโภค เพียงพอ ระยะทาง 1,726 ประชากร สําหรับอุปโภค -

สระน้ําบานโนนสะอาด ไดตลอดท้ังป เมตร บริโภคอยางเพียงพอ

หมูท่ี 12 ตําบลหนองหัว
แรตอําเภอหนองบุญมาก

จังหวัดนครราชสีมา

2 ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา ขนาดกวาง 8๐ ม. 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ขนาดความลึก ประชาชนมีน้ําสําหรับ กองชาง

ประโยชน บานหนอง อุปโภค -บริโภคเพียงพอ ยาว 70 ม. ของสระน้ําที่ ใชอุปโภคบริโภค
อยางกระทุม หมูที่ 9 ตลอดทั้งป ลึก ๑.๕๐ ม. ขุดลอก เพียงพอ

3 กอสรางระบบประปา เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา จํานวน 1 แหง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวน ประชาชนมีนํ้า กองชาง

ผิวดินขนาดใหญมาก อุปโภค -บริโภคเพียงพอ ประชากร สําหรับอุปโภค -

บานพงพัฒนา หมูที่ 13 ตลอดท้ังป บริโภคอยางเพียงพอ

โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 99



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อ ขนาดกวาง 50 ม. ๑๓๕,๐๐๐ ขนาดความลึก ประชาชนมีน้ําสําหรับ กองชาง

บานบุกุดจอก หมูที่ 5 การเกษตร ยาว 75 ม. ของสระน้ําที่ ใชอุปโภคบริโภค
อยางลึก 1.00 ม. ขุดลอก เพียงพอ

5 กอสราง/ซอมแซมฝายน้ํา พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อ จํานวน ๓ แหง/ป ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนฝายน้ํา ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ลนหมูที่ ๓, ๕ , ๗ , ๘ , ๙ การเกษตร ลนที่ไดรับการ สําหรับการเกษตร

 , ๑๑ , 12 , ๑๔ กอสราง/ อยางเพียงพอ

ซอมแซม

6 ขุดลอกคลองสารเพชร/ เพ่ือใหประชาชนมีแหลง
น้ํา

กวาง  ๑๖.๐๐   ม. ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนคลองที่ ประชาชนมีแหลงนํ้า กรมสงเสริมฯ

คลองเมือง สําหรับใชในการเกษตร ยาว ๓,๐๐๐ ม./ ป ไดรับการ สําหรับใชทําเกษตร กองชาง

ยาวรวม 15,๐๐๐ ม. ขุดลอก อยางเพียงพอ อบจ.นม.

วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ตัวช้ีวัด (KPI)ที่ โครงการ

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 100



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจรไป ขนาดกวาง 5.00 เมตร 3,300,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก จากบาน มาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,760 เมตร สําหรับ สะดวกในการ
คมนาคม

นายตุง  กอกระโทก - หนา 0.15 เมตร คมนาคมได

บานนางลาม  ไทยยิ่ง หรือมีพื้นท่ี อยางสะดวก

บานโนนสมบูรณ หมูที่ 3 คอนกรีตไมนอย รอยละ 80

กวา 8,800 ขึ้นไป

ตร.ม.

8 กอสรางถนนหินคลุกจาก เพื่อใหประชาชนสัญจรไป ขนาดกวาง 4.00 เมตร ๘๐,๐๐๐ เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

ที่นานายอา กึ่งกระโทก- มาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 230 เมตร สําหรับ สะดวกในการ
คมนาคม

ที่นานางยวน  กอบกระ
โทก

หนา 0.15 เมตร คมนาคมได

บานบุกุดจอก  หมูที่ 5 หรือมีปริมาตรหิน อยางสะดวก

คลุกไมนอยกวา รอยละ 80

138 ลบ.ม. ขึ้นไป

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค

     เปาหมาย    (ผลผลิต
ของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 101



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 กอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนสัญจรไป ขนาดกวาง 4.00 เมตร 350,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

จากตลาดสดหนองหัว มาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 700 เมตร สําหรับ สะดวกในการ
คมนาคม

แรต- บานนายมานิต หนา 0.15 เมตร คมนาคมได

คมกลางบานหนองหัวแรต หรือมีปริมาตรหิน อยางสะดวก

 หมูที่ 6 คลุกไมนอยกวา รอยละ 80

420 ลบ.ม. ขึ้นไป

๑๐ กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจรไป ขนาดกวาง 4.00 เมตร ๗๕๐,๐๐๐ เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็กจากบาน มาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 670 เมตร สําหรับ สะดวกในการ
คมนาคม

นายประทีป  เจนฤทัย หนา 0.15 เมตร คมนาคมได

ธรรม- ถนนสายสระมะคา หรือมีพ้ืนที่ อยางสะดวก

บานบุกระโทก หมูที่ 8 คอนกรีตไมนอย รอยละ 80

กวา 2,680 ตร.ม. ขึ้นไป

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 102



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจรไป ขนาดกวาง 4.00 เมตร ๗๕๐,๐๐๐ เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็กจากบาน มาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 670 เมตร สําหรับ สะดวกในการ
คมนาคม

นายประทีป  เจนฤทัย หนา 0.15 เมตร คมนาคมได

ธรรม- ถนนสายสระมะคา หรือมีพ้ืนที่ อยางสะดวก

บานบุกระโทก หมูที่ 8 คอนกรีตไมนอย รอยละ 80

กวา 2,680 ตร.ม. ขึ้นไป

12 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจรไป ขนาดกวาง ๕.00 เมตร 600,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็กจากบาน มาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 200 เมตร สําหรับ สะดวกในการ
คมนาคม

นายโยธิน  ศรีชํานาญ - หนา 0.15 เมตร คมนาคมได

แยกลานตลาดนัด หรือมีพื้นที่ อยางสะดวก

บานหนองกระทุม คอนกรีตไมนอย รอยละ 80

 หมูที่ 9 กวา 1,000 ตร.ม. ขึ้นไป

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 103



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจรไป ขนาดกวาง 5.00 เมตร 1,150,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็กจากบาน มาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 650 เมตร สําหรับ สะดวกในการ
คมนาคม

นายเขียว  หมั่นกระโทก - หนา 0.15 เมตร คมนาคมได

ศาลา SML หรือมีพื้นที่ อยางสะดวก

บานหนองหิน หมูที่ 10 คอนกรีตไมนอย รอยละ 80

กวา 3,250 ตร.ม. ขึ้นไป

14 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจรไป ขนาดกวาง 5.00 เมตร 2,300,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็กจากบาน มาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 898 เมตร สําหรับ สะดวกในการ
คมนาคม

นายดัด ชวนกระโทก - หนา 0.15 เมตร คมนาคมได

บานนายคล่ี  กลักกระโทก หรือมีพื้นท่ี อยางสะดวก

บานหนองชงโค หมูที่ 11 คอนกรีตไมนอย รอยละ 80

กวา 4,490 ตร.ม. ขึ้นไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)วัตถุประสงค

     เปาหมาย    (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 104



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 กอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนสัญจรไป ขนาดกวาง 5.00 เมตร 650,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

จากรานนําเจริญมินิมารท - มาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 650 เมตร สําหรับ สะดวกในการ
คมนาคม

ฟารมหมู  บานพงพัฒนา หนา 0.15 เมตร คมนาคมได

หมูท่ี 13 หรือมีปริมาตรหิน อยางสะดวก

คลุกไมนอยกวา รอยละ 80

487.5 ลบ.ม. ขึ้นไป

16 เพ่ิมไหลถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจรไป ระยะทาง 1,500 300,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็กภายในหมูบาน มาไดสะดวกรวดเร็ว เมตร สําหรับ สะดวกในการ
คมนาคม

บานหนองหวาย หมูที่ 14 คมนาคมได

อยางสะดวก

รอยละ 80

ขึ้นไป

วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 105



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจรไป ขนาดกวาง 3.00 เมตร 300,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็กจากบาน มาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 60 เมตร สําหรับ สะดวกในการ
คมนาคม

นายวุน  ทนงเูหลือม - หนา 0.15 เมตร คมนาคมได

บานนายไสวดินกระโทก หรือมีพื้นท่ี อยางสะดวก

บานตลาดใหมสามัคคี คอนกรีตไมนอย รอยละ 80

หมูท่ี 15 กวา 180 ตร.ม. ขึ้นไป

18 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจรไป ขนาดกวาง 4.00 เมตร 650,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็กจากบาน มาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 380 เมตร สําหรับ สะดวกในการ
คมนาคม

นายบุญ  กาศกระโทก - หนา 0.15 เมตร คมนาคมได

ที่นานางยวน  กอบกระ หรือมีพ้ืนที่ อยางสะดวก

โทก บานบุกุดจอก คอนกรีตไมนอย รอยละ 80

หมูท่ี 5 กวา 228 ตร.ม. ขึ้นไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 106



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจรไป ขนาดกวาง 3.00 เมตร 370,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก บานบุกุดจอก มาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 130 เมตร สําหรับ สะดวกในการ
คมนาคม

หมูท่ี 5 จากบานนายสมัย หนา 0.10 เมตร คมนาคมได

กรุยกระโทก - บาน หรือมีพื้นท่ี อยางสะดวก

นายสุทธิ  โพธิ์แกว คอนกรีตไมนอย รอยละ 80

กวา 39 ตร.ม. ขึ้นไป

20 กอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนสัญจรไป ขนาดกวาง 6.00 เมตร 300,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

จากบานนายมานิตคม มาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 600 เมตร สําหรับ สะดวกในการ
คมนาคม

กลาง บานหนองหัวแรต หนา 0.15 เมตร คมนาคมได

หมูท่ี 6-เขตติดตอ หรือมีปริมาตรหิน อยางสะดวก

บานพงพัฒนา หมูที่ 13 คลุกไมนอยกวา รอยละ 80

540 ลบ.ม. ขึ้นไป

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2565)

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 107



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 กอสรางถนน คสล. จาก เพื่อใหประชาชนสัญจรไป ขนาดกวาง 2.50 เมตร 250,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

บานนายถนอม  สัตยโส- มาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 85 เมตร สําหรับ สะดวกในการ
คมนาคม

บานนายวันทอง  ชนะนอย หนา 0.10 เมตร คมนาคมได

บานคลองสารเพชร หรือมีพื้นท่ี อยางสะดวก

หมูท่ี 7 คอนกรีตไมนอย รอยละ 80

กวา 21.25 ตร.ม. ขึ้นไป

22 ขยายเขตประปาหมูบาน เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค

จํานวน 1 แหง 250,000 จํานวน ประชาชนมีน้ําสําหรับ กองชาง

จากถังนํ้าที่สรางใหม- เพียงพอตลอดทั้งป ประชาชน ใชอุปโภคบริโภค
อยางบานนายศักดชาย เพียงพอ

แกะกระโทก

บานบุกระโทก หมูที่ 8

วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 108



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 เสริมไหลทางถนน เพื่อใหประชาชนสัญจรไป ระยะทาง 400 เมตร 100,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กจาก มาไดสะดวกรวดเร็ว สําหรับ สะดวกในการ
คมนาคม

บานนายเขียว  ดึกกระ คมนาคมได

โทก-สามแยกสระมะคา อยางสะดวก

บานหนองกระทุม หมูท่ี 9 รอยละ 80

ขึ้นไป

24 กอสรางรางระบายนํ้าตัว เพื่อสามารถระบายนํ้าไดดี ขนาดกวาง 1 เมตร 30,000 จํานวน สามารถระบายนํ้าได กองชาง

 V บริเวณสระน้ํา ยาว 34 เมตร ประชาชน สะดวกไมอุดตัน

สาธารณะประโยชน ลึก 0.80 เมตร

บานหนองหิน หมูที่ 10

25 กอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนสัญจรไป ขนาดกวาง 5.00 เมตร 450,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

จากบานนางฉออน มาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,800 เมตร สําหรับ สะดวกในการ
คมนาคม

อินประโคน-ไรนายวิเชียร หนา 0.15 เมตร คมนาคมได

อินกลาง บานหนองชงโค หรือมีปริมาตรหิน อยางสะดวก

หมูท่ี 11 คลุกไมนอยกวา รอยละ 80

1,350 ลบ.ม. ขึ้นไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ตัวช้ีวัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 109



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 กอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนสัญจรไป ขนาดกวาง 2.50 เมตร 200,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

จากบานนางเปา ชากระ มาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 800 เมตร สําหรับ สะดวกในการ
คมนาคม

โทก - ที่นางฉออน  ครึม หนา 0.10 เมตร คมนาคมได

กระโทก บานโนนสะอาด หรือมีปริมาตรหิน อยางสะดวก

หมูท่ี 12 คลุกไมนอยกวา รอยละ 80

200 ลบ.ม. ขึ้นไป

27 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจรไป ขนาดกวาง 4.00 เมตร 1,820,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็กจากบาน มาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,100 เมตร สําหรับ สะดวกในการ
คมนาคม

นายโยธิน  จีนดอน - หนา 0.15 เมตร คมนาคมได

คลองสารเพชร หรือมีพื้นที่ อยางสะดวก

บานหนองหวาย หมูที่ 14 คอนกรีตไมนอย รอยละ 80

กวา 4,400 ตร.ม. ขึ้นไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 110



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 ซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนสัญจรไป ชวงท่ี 1 จากแยก 400,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

จากแยกสระมะคา มาไดสะดวกรวดเร็ว สระมะคา ถึง สําหรับ สะดวกในการ
คมนาคม

บานพงพัฒนา หมูที่ 13 - โรงแปงทีพีเค สตารช คมนาคมได

บานคลองสารเพชร จํากัด ขนาดกวาง อยางสะดวก

หมูท่ี 7 3.00 เมตร ยาว รอยละ 80

690 เมตร หนา ขึ้นไป

0.15 เมตร

ชวงท่ี 2 จากโรงแปง

ทีพีเค สตารช จํากัด

ถึง โรงงานทีทีวี

บานคลองสารเพชร

หมูท่ี 7 ขนาดกวาง

5.00 เมตร ยาว

570 เมตร หนา

0.15 เมตร

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

โครงการ วัตถุประสงค

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

     เปาหมาย    (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 111



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 กอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนสัญจรไป ขนาดกวาง 4.00 เมตร 150,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

จากไรนายประสิทธิ์ ปน มาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 840 เมตร สําหรับ สะดวกในการ
คมนาคม

กระโทก - แยกวัดบุกระ หนา 0.15 เมตร คมนาคมได

โทก บานหนองหวาย หรือมีปริมาตรหิน อยางสะดวก

หมูท่ี 14 คลุกไมนอยกวา รอยละ 80

504 ลบ.ม. ขึ้นไป

30 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจรไป ขนาดกวาง 3.00 เมตร 850,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็กเสนขางปม มาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 750 เมตร สําหรับ สะดวกในการ
คมนาคม

ปตท. - ไรนายธวัสชัย หนา 0.15 เมตร คมนาคมได

จงจอหอ บานตลาดใหม หรือมีพื้นที่ อยางสะดวก

สามัคคี หมูที่ 15 คอนกรีตไมนอย รอยละ 80

กวา 2,250 ตร.ม. ขึ้นไป

งบประมาณและท่ีผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
วัตถุประสงค

     เปาหมาย    (ผลผลิต
ของโครงการ)

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ตัวช้ีวัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 112



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย สงเสริมการออกกําลังกาย
ใหแก

จํานวน 1 ชุด 50,000 จํานวน ประชาชนมีสุขภาพ กองชาง

บานหนองกระทุม ประชาชน ประชาชน แข็งแรงใชเวลาวางให

หมูท่ี 9 เกิดประโยชน

32 สรางฝายเก็บน้ํา พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ จํานวน 1 แหง 450,000 450,000 จํานวน ประชาชนมีแหลงน้ํา กองชาง

บริเวณท่ีนานางบัวลอม การเกษตร ประชาชน สําหรับใชทําการ

เพิ่มปญญา เกษตรอยางเพียงพอ

บานคลองสารเพชร หมู 7

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

     เปาหมาย    (ผลผลิต
ของโครงการ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 113



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๓ กอสรางหอกระจายขาว เพื่อใหประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสาร

หมูท่ี 1 - หมูที่ 15 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนหมูบานที่ ประชาชนไดรับขอมูล กองชาง

/ปรับปรุงเสียงตามสาย และสามารถ
ประชาสัมพันธไดท่ัวถึง

กอสราง/
ปรับปรุง/

ขาวสารจากทาง
ราชการไดหมูท่ี 1 - หมูที่ 15 ซอมแซม ทั่วถึงทุกครัวเรือน

34 จัดซื้อที่ดินเพ่ือรองรับ เพื่อรองรับการกอสราง เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ 3,500,000 จํานวน ประชาชนมีนํ้า กองชาง

การกอสรางระบบประปา ระบบประปาบาดาล ที่ดิน จํานวน 2 ประชาชน อุปโภค-บริโภค

บาดาลขนาดใหญ ขนาดใหญ ไร สําหรับแกไข ตลอดทั้งป

บานพงพัฒนา หมูที่ 13 ปญหาน้ําอุปโภค-

บริโภคของ

ประชาชนในเขต

พื้นท่ีของเทศบาล

ตําบลหนองหัวแรต

35 ขุดลอกสระน้ํา เพื่อใหประชาชนมี จํานวน 1 แหง 500,000 500,000 จํานวน ประชาชนมีน้ํา กองชาง

สาธารณประโยชน แหลงนํ้าสําหรับใชใน ประชาชน สําหรับการเกษตร

บานโนนสะอาด การเกษตร อยางเพียงพอ

หมูท่ี 12

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

    เปาหมาย   (ผลผลิต
ของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 114



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 กอสรางลานกีฬา เพื่อใหมีสถานที่สําหรับ เพ่ือจายเปนคากอสราง 600,000 จํานวน เด็กเยาวชนและ กองชาง

อเนกประสงคสนาม ออกกําลังกาย ใชเวลา ลานกีฬาอเนกประสงค ประชาชน ประชาชนใน

วอลเลยวอลพรอมสนาม วางใหเปนประโยชน ขนาดกวาง 19.00 เด็กเยาวชนและ

ตะกรอบริเวณสํานักงาน เมตร ยาว 52.00 พัฒนาคุณภาพ

เทศบาลตําบลหนองหัว
แรต

เมตร หนา 0.15 เมตร ชีวิตดวยการออก

บานพงพัฒนา หมูที่ 13 หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต กําลังกายและเลน

เสริมเหล็กไมนอยกวา กีฬา

988 ตารางเมตร

พรอมตีเสนสนาม

วอลเลยบอล ขนาด

กวาง 9.00 เมตร

ยาว 18.00 เมตร

พรอมปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1

ปาย

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

    เปาหมาย   (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 115



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 กอสรางสนามฟุตบอล เพื่อใหมีสถานที่สําหรับ เพ่ือจายเปนคา 400,000 จํานวน เด็กเยาวชนและ กองชาง

บริเวณสํานักงานเทศบาล ออกกําลังกาย ใชเวลา กอสรางสนามฟุตบอล ประชาชน ประชาชนใน

ตําบลหนองหัวแรต วางใหเปนประโยชน ขนาดกวาง 45.00 เด็กเยาวชนและ

บานพงพัฒนา หมูที่ 13 เมตร ยาว 90.00 พัฒนาคุณภาพ

เมตร หรือมีพื้นที่ไม ชีวิตดวยการออก

นอยกวา 4,050 กําลังกายและเลน

ตารางเมตร พรอม กีฬา

ปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน

1 ปาย ตามแบบรูป

และรายการเทศบาล

ตําบลหนองหัวแรต

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
    เปาหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 116



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 เงินอุดหนุนการไฟฟา เพื่อขยายเขตไฟฟา บานหนองหัวแรต 200,000 จํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง

สวนภูมิภาคสาขา บานหนองหัวแรต หมูที่ 6 ประชาชน การบริการอยางมี

หนองบุญมาก เพื่อขยาย หมูที่ 6 ประสิทธิภาพ

เขตไฟฟา บานหนอง -

หัวแรต หมูท่ี 6

39 ปรับปรุงบันไดสํานักงาน เพ่ือประชาชนไดรับ ปรับปรุงบันไดสํานักงาน 110,000 บันได ประชาชนไดรับ กองชาง

เทศบาลตําบลหนองหัว- ความสะดวกในการติด ความยาว 46.80 เมตร สํานักงานที่ ความสะดวกในการ

แรต บานพงพัมนา ตอราชการและมีความ ตามแบบรูปและรายการ มีคณุภาพ ติดตอราชการและ

หมูท่ี13 ปลอดภัย เทศบาลตําบลหนองหัว มีความปลอดภัย

แรตกําหนด

40 ปรับปรุงภูมิทัศนโดยใช เพ่ือใหสถานที่สํานักงาน ปรับปรุงพ้ืนทางเดินข้ึน 5,000 ประชาชนผูมา ทําใหเกิดความ กองชาง

หินศิลาแลงทางเดินข้ึน มีความสวยงาม และเปน สํานักงานและหนาศาล ติดตอราชการ สวยงามและบริการ

สํานักงานเทศบาลตําบล ระเบียบเรียบรอย พระพรหม พื้นท่ี 12.50 ประชาชนที่มา

หนองหัวแรตและบริเวณ ตารางเมตร ตามแบบรูป ติดตอราชการ

ศาลพระพรหม และรายการเทศบาลตําบล

บานพงพัฒน หมูที่ 13 หนองหัวแรตกําหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
    เปาหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 117



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ เพื่อใหเกิดความสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ 120,000 ประชาชนผูมา ทําใหสถานที่ กองชาง

เสาธงชาติสํานักงาน และเปนระเบียบเรียบ เสาธงชาติสํานักงาน ติดตอราชการ ราชการมีความเปน

เทศบาลตําบลหนองหัว รอย เทศบาลตําบลหนองหัว เอกลักษณนาเลื่อม

แรต บานพงพัฒนา แรต โดยมีพ้ืนที่ไมนอย ใส

หมูท่ี 13 กวา 24 ตารางเมตร

ตามแบบรูปและรายการ

เทศบาลตําบลหนองหัว

แรตกําหนด

42 ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือ เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา ขุดเจาะบอบาดาลขนาด 150,000 จํานวน ประชาชนมีนํ้า กองชาง

เพิ่มแหลงนํ้าดิบในการ อุปโภค-บริโภคเพียงพอ เสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ประชาชน สาํหรับอุปโภค-

ผลิตน้ําประปาและ ไดตลอดทั้งป ความลึกบอบาดาล 50 บริโภคอยางเพียง

บรรเทาปญหาภัยแลง เมตร จํานวน 1 บอ พรอม พอ

บริเวณประปาหลัง ปายประชาสัมพันธโครง

อําเภอหนองบุญมาก การ จํานวน 1 ปาย ตาม

บานซับหวาย หมูท่ี 4 แบบรูปและรายการเทศบาล

ตําบลหนองหัวแรตกําหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
วัตถุประสงค

    เปาหมาย   (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการ

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 118



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือ เพื่อใหประชาชนมีน้ํา ขุดเจาะบอบาดาลขนาด 150,000 จํานวน ประชาชนมีน้ํา กองชาง

เพิ่มแหลงนํ้าดิบในการ อุปโภค-บริโภค เพียงพอ เสนผาศูนยกลางไมนอย ประชาชน สําหรับอุปโภค-

ผลิตน้ําประปาและ ไดตลอดทั้งป กวา 6 นิ้ว ความลึกบอ บริโภคอยางเพียง

บรรเทาสาธารณภัย บาดาล 50 เมตร จํานวน พอ

บริเวณวัดพงษศรีพรหม 1 บอ พรอมปายประชา

บานซับหวาย หมูท่ี 4 สัมพันธโครงการ จํานวน

1 ปาย ตามแบบรูปและ

รยการเทศบาลตําบล

หนองหัวแรตกําหนด

44 กอสรางถังนํ้าใส ขนาด เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา ถังนํ้าใสคอนกรีตเสริมเหล็ก 650,000 จํานวน ประชาชนมีนํ้า กองชาง

100 ลูกบาศกเมตร อุปโภค-บริโภคเพียงพอ ขนาด 100 ลูกบาศกเมตร ประชาชน สาํหรับอุปโภค-

บริเวณประปาหลัง ไดตลอดท้ังป พรอมปายประชาสัมพันธ บริโภคอยางเพียง

อําเภอหนองบุญมาก โครงการ จํานวน 1 ปาย พอ

บานซับหวาย หมูท่ี 4 ตามแบบรูปและรายการ

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต

กําหนด

ที่
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค

    เปาหมาย   (ผลผลิต
ของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 119



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 กอสรางเสารับทอน้ําดิบ เพื่อใหประชาชนมีน้ํา เสารับทอสงนํ้าดิบ ดาน 40,000 จํานวน ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ดานทางดูดน้ําบริเวณ อุปโภค-บริโภคเพียพอ ทางดูดนํ้า ความยาว ประชาชน สําหรับอุปโภค-

โรงสูบน้ําดิบอางซับหวาย ไดตลอดท้ังป 8.00 เมตร ตามแบบรูป บริโภคอยางเพียง

บานซับหวาย หมูท่ี 4 และรายการเทศบาล พอ

ตําบลหนองหัวแรตกําหนด

46 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ ถนนหินคลุกขนาดผิวจราจร 145,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหิน กองชาง

บานซับหวาย หมูท่ี 4 สะดวกในการคมนาคม กวาง 5 เมตร ยาว 500 ประชาชน คลุกที่มีมาตรฐานใน

โดยมีจุดเริ่มตนโครงการ เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 การใหบริการ

บริเวณท่ีนานายวีระ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ประชาชน

สันโต และจุดสิ้นสุด ไมนอยกวา 375 ลูกบาศก

โครงการบริเวณอางซับ เมตร พรอมปายประชาสัม

หวาย พันธโครงการ จํานวน 1

ปาย ตามแบบรูปและราย

การเทศบาลตําบลหนองหัว

แรตกําหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
วัตถุประสงค

    เปาหมาย   (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 120



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ ชวงท่ี 1 โดยเปนถนนดิน 165,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหิน กองชาง

บริเวณรอบอางซับหวาย สะดวกในการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 3 ม. ประชาชน คลุกที่มีมาตรฐานใน

บานซับหวาย หมูท่ี 4 ยาว 200 ม. ลงดินถมหนา การใหบริการ

เฉลี่ย 1 ม. หรือมีปริมาตร ประชาชน

ดินไมนอยกวา 800

ลูกบาศกเมตร

ชวงท่ี 2 โดยเปนถนนหิน

คลุก ขนาดผิวจราจรกวาง

3 ม. ยาว 560 ม.

ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย

0.15 ม. หรือมีปริมาตร

หินคลุกไมนอยกวา 252

ลบ.ม. พรอมปาย

โครงการ จํานวน 1 ปาย

ตามแบบเทศบาลตําบล

หนองหัวแรตกําหนด

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

    เปาหมาย   (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 121



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ ถนนหินคลุกขนาดผิวจราจร 52,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหิน กองชาง

บานบุกุดจอก หมูที่ 5 สะดวกในการคมนาคม กวาง 5.00 เมตร ยาว ประชาชน คลุกที่มีมาตรฐานใน

โดยมีจุดเริ่มตนโครงการ 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย การใหบริการ

บริเวณท่ีนานายอา กึ่ง 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ประชาชน

กระโทก และจุดสิ้นสดุ หินคลุกไมนอยกวา 135

โครงการบริเวณบาน ลูกบาศกเมตร ตามแบบรูป

นายแหยม  บองกระโทก และรายการเทศบาลตําบล

หนองหัวแรตกําหนด

49 กอสรางประปาหอถังสูง เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา กอสรางหอประปาหอถังสูง 280,000 จํานวน ประชาชนมีนํ้า กองชาง

ขนาด 15 ลูกบาศกเมตร อุปโภค-บริโภคเพียงพอ ขนาด 15 ลูกบาศกเมตร ประชาชน สาํหรับอุปโภค-

(ถังแชมเปญ) สําหรับ ไดตลอดทั้งป (ถังแชมเปญ) สําหรับ บริโภคอยางเพียง

กิจการประปา กิจการประปาพรอมปาย พอ

บานคลองสารเพชร ประชาสัมพันธโครงการ

หมูท่ี 7 จํานวน 1 ปาย ตามแบบรูป

และรายกเทศบาลตําบล

หนองหัวแรตกําหนด

โครงการ วัตถุประสงค
    เปาหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 122



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 ขุดเจาะบอบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ํา ขุดเจาะบอบาดาล ขนาด 250,000 จํานวน ประชาชนมีนํ้า กองชาง

บานโนนสะอาด หมูที่ 12 อุปโภค-บริโภคเพียงพอ เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ประชาชน สาํหรับอุปโภค-

ไดตลอดทั้งป 6 นิ้ว ความลึกบอบาดาล บริโภคอยางเพียง

100 เมตร จํานวน 1 บอ พอ

51 เปาลางบอบาดาลและ เพื่อใหประชาชนมีน้ํา เปาลางบอบาดาล และ 30,000 จํานวน ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ปรับปรุงซอมแซมระบบ อุปโภค-บริโภคเพียงพอ ปรับปรุงซอมแซมระบบ ประชาชน สาํหรับอุปโภค-

ประปาบาดาล ไดตลอดทั้งป ประปาบาดาล จํานวน บริโภคอยางเพียง

บานโนนสะอาด 1 บอ พอ

หมูท่ี 12

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
    เปาหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 123



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต 60,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับ กองชาง

เสริมเหล็ก บริเวณรอยตอ ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ขนาดกวาง 5.00 เมตร สําหรับคมนาคม ความสะดวกในการ

บานตลาดใหมสามัคคี ยาว 16.00 เมตร หนา ไดอยางสะดวก คมนาคม

หมูท่ี 15 กับบานซับ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ รอยละ 80

หวาย หมูที่ 4 โดยมีจุด กอสรางไมนอยกวา 80 ขึ้นไป

เริ่มตนโครงการบริเวณไร ตารางเมตร ตามรูปแบบ

นายประยุทธ ใจสาหัส และรายการกอสราง

หมูท่ี 15 และสิ้นสดุ เทศบาลตําบลหนองหัวแรต

โครงการบริเวณถนน กําหนด

ลาดยาง บานซับหวาย

หมูท่ี 4

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
    เปาหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 124



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 จางเหมาติดตั้งโคมไฟ เพื่อใหประชาชนสัญจร จางเหมาติดตั้งโคมไฟ 30,000 จํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง

จราจรระบบพลังงาน ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว จราจรระบบพลังงานแสง ประชาชน ความสะดวกในการ

แสงอาทิตย จํานวน อาทิตย จํานวน 1 จุด โดย คมนาคม

 1 จุด ติดตั้งบริเวณถนนสายหัว

แหลมสระมะคา ชวงบริเวณ

ทางแยกเขาบานหนองหัว

แรต หมูที่ 6 (ซอยหลังโรง

หม)ู โดยเสาไฟจราจรสูง

3.00 เมตร แผงโซลาเซลล

แสงอาทิตยขนาดไมนอย

กวา 6w และจุดควบคุม

การประจุแบตเตอรี่ 12V/

10A ตามรูปแบบและราย

การกอสรางเทศบาลตําบล

หนองหัวแรตกําหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
    เปาหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 125



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

54 จางเหมาจัดทําเสาแนว เพื่อใหประชาชนสัญจร จางเหมาจัดทําเสาแนวเขต 100,000 จํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง

เขตทางสาธารณะ ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ทางสาธารณะ จํานวน ประชาชน ความสะดวกในการ

324 ตน โดยเปนเสาขนาด คมนาคม

กวาง 0.15x0.075

เซนติเมตร ยาว 1.35 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

กอสรางเทศบาลตําบล

หนองหัวแรตกําหนด

55 จางเหมาติดต้ังไฟฟา เพ่ือใหประชาชนสัญจร จางเหมาติดตั้งไฟฟาแสง 100,000 จํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง

แสงสวางดานหนา ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว สวางตามแนวถนนสาย ประชาชน ความสะดวกในการ

สํานักงานเทศบาลตําบล หัวแหลม-สระมะคา เปน คมนาคม

หนองหัวแรต หมูที่ 13 ไฟฟาแสงสวางก่ิงเดี่ยวเสา

จํานวน 2 จุด สูง 9.00 เมตร พรอม

อุปกรณ ตามรูปแบบและ

รายการกอสรางเทศบาล

ตําบลหนองหัวแรตกําหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
    เปาหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 126



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56 อบรมพัฒนาศักยภาพ 1. เพื่อพัฒนาความรู เพ่ือจายเปนคาอบรมพัฒนา 60,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขารวม กรรมการประปา กองชาง

กรรมการประปาหมูบาน ความสามารถแกคณะผู ศักยภาพกรรมการประปา โครงการ หมูบานมีความรู

และเจาหนาที่ผูดูแลระบบ บริหารกิจการประปาหมู หมูบานและเจาหนาท่ีผูดู ความสามารถในการ

ประปาเพื่อปรัปบรุง บาน แลระบบเพ่ือปรับปรุง ดูแลและพัฒนา

คุณภาพน้ําประปาหมูบาน 2. เพื่อทําใหประชาชนใน คุณภาพน้ําประปาหมูบาน ประปาหมูบาน

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต พื้นที่มีน้ําอุปโภคที่มี เทศบาลตําบลหนองหัวแรต

คุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิต

ที่ดี

57 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า เพ่ือใหประชาชนสัญจร เพ่ือจายเปนคาขยายเขต 310,000 จํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง

บานโนนสะอาด หมูที่ 12 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ไฟฟา บานโนนสะอาด ประชาชน ความปลอดภัยใน

หมูท่ี 12 โดยมีจุดเริ่มตน การสัญจรไปมา

จากบริเวณประปาผิวดิน

ของหมูบาน จุดสิ้นสุด

บริเวณประปาบาดาลหมู

บาน ยาวประมาณ

600 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
    เปาหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 127



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

58 ปรับปรุงหอประชุม เพ่ือมีสถานท่ีประชุมของ โดยการติดตั้งแผนฝาซับ 250,000 จํานวน ประชาชนไดรับการ กองชาง

สํานักงานเทศบาลตําบล เทศบาลตําบลหนองหัว เสียงอะคูทติคบอรด เพื่อลด ประชาชน บริการที่มี

หนองหัวแรต แรตท่ีมีประสิทธิภาพ เสียงสะทอนขนาด 0.60x ประสิทธิภาพ

1.20 เมตร หนา 16

มิลลิเมตร ขนาดพื้นที่ไม

นอยกวา 336 ตารางเมตร

พรอมโครงคราวเหล็กชุบ

สังกะสีและทาสีพลาสติก

พรอมปายโครงการ

59 จัดซื้อวัสดุกอสราง-ดิน เพ่ือใหประชาชนสัญจร พื้นท่ีรับผิดชอบของ 1,500,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับ กองชาง

และหินคลุกเพ่ือซอมแซม ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เทศบาลตําบลหนองหัวแรต สําหรับคมนาคม ความสะดวกในการ

ถนนและลงไหลทางถนน ไดอยางสะดวก คมนาคม

ภายในหมูบาน พรอม รอยละ 80

คาจางเหมาปรับเกลี่ยดิน ขึ้นไป

และหินคลุก

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ วัตถุประสงค
    เปาหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 128



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60 เงินอุดหนุนใหแกการไฟฟา เพ่ืออุดหนุนการไฟฟา ติดตั้งหมอแปลง จํานวน 400,000 จํานวนประชาชน ประชาชนมีคุณภาพ กองชาง

สวนภูมิภาค สาขาหนอง สําหรับขยายเขตเพิ่มขนาด 1 ลูก บริเวณสํานักงาน ชีวิตที่ดีข้ึน

บุญมาก เพื่อขยายเขตเพิ่ม หมอแปลงไฟฟาเทศบาล เทศบาลตําบลหนองหัวแรต

ขนาดหมอแปลง 50 ตําบลหนองหัวแรต เพื่อมี

เควีเอ เปน 160 เควีเอ กระแสไฟฟาที่เพียงพอตอ

การใชงาน

61 เงินอุดหนุนใหแกการไฟฟา เพื่อเพ่ิมกระแสไฟฟาใน จํานวน 1 หมูบาน 310,000 จํานวนประชาชน ประชาชนมีคุณภาพ กองชาง

สวนภูมิภาค สาขาหนอง การผลิตน้ําประปาใหกับ ชีวิตที่ดีขึ้น

บุญมาก ในการขยายเขต ประชาชน

ระบบจําหนายไฟฟาแรง

ต่ํา บานโนนสะอาด

หมูท่ี 12

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
    เปาหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ)
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 129



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

62 กอสรางระบบประปา เพื่อแกไขปญหาการขาด กอสรางระบบประปา 4,200,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนใน สามารถแกปญหาการ กองชาง

หมูบานแบบบาดาลขนาด แคลนน้ําสําหรับใช หมูบานแบบบาดาลขนาด พื้นที่มีน้ําใชเพิ่ม ขาดแคลนนํ้าสําหรับ

ใหญ บานพงพัฒนา อุปโภคบริโภค และให ใหญ จํานวน 1 แหง มากขึ้น ใชอุปโภคบริโภคของ

หมูท่ี 13 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ประชาชนในพ้ืนที่

ที่ดีมีนํ้าเพียงพอในการ

ใชในชีวิตประจําวัน

๖๓ วางทอประธานจายนํ้าพีอี เพ่ือแกไขปญหาการขาด วางทอประธานจายนํ้าพีอี ๔๙๐,๐๐๐ ประชาชนใน สามารถแกปญหาการ กองชาง

บริเวณ หมูท่ี 2,6,15 แคลนน้ําสําหรับใช ขนาด Ø 90 มม. โดยมี พ้ืนที่มีน้ําใชเพิ่ม ขาดแคลนนํ้าสําหรับ

จุดเริ่มตนโครงการบริเวณ อุปโภคบริโภค และให ขนาดความยาว 1,050 มากข้ึน ใชอุปโภคบริโภคของ

บานนางบัวลอย ถ้ําพุทรา ประชาชนมีคุณภาพชีวิต เมตร พรอมปายโครงการ ประชาชนในพ้ืนที่

ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ ที่ดีมีนํ้าเพียงพอในการ 1 ปาย

สามแยกบานนายปรีชา  สีนาค ใชในชีวิตประจําวัน

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
    เปาหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 130



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64 จัดซื้อทอพีอี พรอมจาง เพ่ือแกไขปญหาการขาด จัดซื้อทอพีอี ชนิดความหนา 235,000 ประชาชนใน สามารถแกปญหาการ กองชาง

เหมาแรงงานวางทอพีอี แคลนน้ําสําหรับใช แนนสูง PN10 ขนาด 90 พ้ืนที่มีน้ําใชเพ่ิม ขาดแคลนน้ําสําหรับ

บริเวณสถานที่กอสราง อุปโภคบริโภค และให มม. ความยาว 600 เมตร มากขึ้น ใชอุปโภคบริโภคของ

ระบบประปาบาดาลขนาด ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และวัสดุอุปกรณในการตอ ประชาชนในพ้ืนที่

ใหญของเทศบาลตําบล ท่ีดีมีน้ําเพียงพอในการ ประสานทอพีอี พรอมจาง

หนองหัวแรต ใชในชีวิตประจําวัน เหมาแรงงาน

65 เงินอุดหนุนใหแกการ เพ่ือเพ่ิมกระแสไฟฟาใน จํานวน 1 หมูบาน 620,000 จํานวน ประชาชนมีคุณภาพ กองชาง

ไฟฟาสวนภูมิภาค สาขา การผลิตน้ําประปาใหกับ ประชาชน ชีวิตท่ีดีขึ้น

หนองบุญมาก ในการ ประชาชน

ขยายเขตระบบจําหนาย

ไฟฟาแรงสูง (บริเวณ

สถานที่กอสรางระบบ

ประปาบาดาลขนาดใหญ)

บานพงพัฒนา หมูที่ 13

ที่
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค

    เปาหมาย   (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 131



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

66 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อเพิ่ม เพ่ือแกไขปญหาการขาด ขุดเจาะบอบาดาล จํานวน 303,000 ประชาชนใน สามารถแกปญหา กองชาง

แหลงนํ้าดิบในการผลิต แคลนน้ําสําหรับใช 2 บอ บริเวณสถานที่ท่ีจะ พื้นที่มีน้ําใชเพิ่ม การขาดแคลนนํ้า

น้ําประปาและบรรเทา อุปโภคบริโภค และให ดําเนินการกอสรางระบบ มากขึ้น สําหรับใชอุปโภค

ปญหาภัยแลง ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ประปาบาดาลขนาดใหญ บริโภคของ

บานพงพัฒนา หมูที่ 13 ที่ดีมีน้ําเพียงพอในการ โดยขุดเจาะบอบาดาลขนาด ประชาชนในพื้นที่

ใชในชีวิตประจําวัน เสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ทอ

PVC ชั้น 13.5 มอก.

17-2532 ความลึกบอ

50 เมตร (คาเฉลี่ยความลึก

ตั้งแต 43-100 เมตร)

และติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา

แบบมอเตอรจมใตนํ้า ขนาด

2 แรงมา ติดตั้งพรอม

อุปกรณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
    เปาหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 132



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

67 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อเพิ่ม เพ่ือแกไขปญหาการขาด ขุดเจาะบอบาดาล จํานวน 152,000 ประชาชนใน สามารถแกปญหา กองชาง

แหลงนํ้าดิบในการผลิต แคลนน้ําสําหรับใช  1 บอ บริเวณวัดพงษศรี พื้นท่ีมีน้ําใชเพิ่ม การขาดแคลนนํ้า

น้ําประปาและบรรเทา อุปโภคบริโภค และให พรม โดยมีขนาดเสนผา มากขึ้น สําหรับใชอุปโภค

ปญหาภัยแลง ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ศูนยกลาง 6 นิ้ว ทอ PVC บริโภคของ

บานซับหวาย หมูท่ี 4 ที่ดีมีนํ้าเพียงพอในการ ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 ประชาชนในพื้นที่

ใชในชีวิตประจําวัน ความลึกบอ 50 เมตร

(คาเฉลี่ยความลึกตั้งแต

43-100 เมตร) และติด

ตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบ

มอเตอรจมใตน้ํา ขนาด

2 แรงมา ติดตั้งพรอม

อุปกรณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
    เปาหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 133



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

68 กอสรางถังเก็บนํ้ารูปทรง เพ่ือแกไขปญหาการขาด กอสรางถังเก็บน้ํารูปทรงถวย 500,000 ประชาชนในพื้น สามารถแกปญหา กองชาง

ถวยเชมเปญ ขนาด 20 แคลนน้ําสําหรับใช เชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง ที่มีน้ําใชเพ่ิมมาก การขาดแคลนนํ้า

ลูกบาศกเมตร อุปโภคบริโภค และให 20 เมตร พรอมอปุกรณที่ใชใน ข้ึน สําหรับใชอุปโภค

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต การติดตั้งหอถังรวมทั้งทําสีให บริโภคของประชาชน

ที่ดี มีน้ําเพียงพอในการใช เรียบรอย และถังกรองสนิม ในพื้นที่

ในชีวิตประจําวัน เหล็กแบบกรองเร็ว ขนาด Ø

1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร

มีอตัราการผลิตไมนอยกวา 7

ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง หรือ

ประมาณ 30 แกลลอน/นาที

บริเวณสถานที่กอสรางระบบ

ประปาบาดาลขนาดใหญของ

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต

บานพงพัฒนา หมูท่ี 13 พรอม

ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

ตัวช้ีวัด (KPI)
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 134



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 กอสรางหอกระจายขาว เพ่ือไดรับขาวสารความรู กอสรางหอกระจายขาว 66,500 จํานวนแหง ไดรบัขอมูลขาวสาร กองชาง

หมูบาน (แบบฐานแผ) อยางทั่วถึง หมูบาน (แบบฐานแผ) ทั่วถึงกัน

บานซับหวาย หมูท่ี 4' บานซับหวาย หมูที่ 4

จํานวน 1 แหง

70 กอสรางหอกระจายขาว เพื่อไดรับขาวสารความรู กอสรางหอกระจายขาว 66,500 จํานวนแหง ไดรบัขอมูลขาวสาร กองชาง

หมูบาน (แบบฐานแผ) อยางท่ัวถึง หมูบาน (แบบฐานแผ) ทั่วถึงกัน

บานโนนสมบูรณ หมูที่ 3 บานโนนสมบูรณ หมูที่ 3

จํานวน 1 แหง

71 เงินอุดหนุนใหแกการ เพื่อเพ่ิมกระแสไฟฟาใน จํานวน 1 หมูบาน 75,500 จํานวน ประชาชนมีคุณภาพ กองชาง

ไฟฟาสวนภูมิภาค สาขา การผลิตน้ําประปาใหกับ ประชาชน ชีวิตท่ีดีขึ้น

หนองบุญมาก ในการ ประชาชน

ขยายเขตระบบจําหนาย

แรงตํ่าภายในใหระบบ

ประปาบานซับหวาย

หมูท่ี 4 (บริเวณวัดพงษ

ศรพีรม)

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
    เปาหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 135



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

72 ติดตั้งปายเขตโรงเรียน เพื่อปองกันและลด ติดตังปายเขตโรงเรียน 60,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนไดรับความ กองชาง

แบบมีไฟกระพริบ อุบัติเหตุดานการจราจร แบบมีไฟกระพริบ จํานวน ปลอดภัยในการ

บริเวณหนาโรงเรียน ของนักเรียนใหมีความ 2 ตน สัญจร

บานบุกระโทก ปลอดภัย

(บานหนองหวาย หมูท่ี 14)

73 ติดตั้งปายเขตโรงเรียน เพื่อปองกันและลด ติดตังปายเขตโรงเรียน 60,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนไดรับความ กองชาง

แบบมีไฟกระพริบ อุบัติเหตุดานการจราจร แบบมีไฟกระพริบ จํานวน ปลอดภัยในการ

บริเวณหนาโรงเรียน ของนักเรียนใหมีความ 2 ตน สัญจร

บานหนองกระทุม หมูที9่ ปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
    เปาหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 136



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

74 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศน - เพื่อความปลอดภัยใน ติดตั้งโทรทัศนวงจรปด 500,000 500,000 500,000 รอยละของ ประชาชนมีความ กองชาง

วงจรปด CCTV ภายใน ชีวิตและทรัพยสินของ CCTV ตามจุดเสี่ยงตางๆ ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ

หมูบาน 15 หมูบาน ประชาชน ประกอบดวย ปลอดภัยเพิ่มข้ึน ทรัพยสิน

- เพื่อเฝาระวังปองกัน - กลองโทรทัศนวงจรปด

การกระทําผิดเก่ียวกับ - อุปกรณบันทึกภาพ

การจราจร การโจรกรรม - อุปกรณกระจายสัญญาณ

อาชญากรรม และปญหา

ยาเสพติด

75 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศน - เพื่อความปลอดภัยใน ติดตั้งโทรทัศนวงจรปด 500,000 500,000 500,000 รอยละของ ประชาชนมีความ กองชาง

วงจรปด CCTV ภายใน ชีวิตและทรัพยสินของ CCTV ตามจุดเสี่ยงตางๆ ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ

สํานักงานเทศบาลตําบล ประชาชน ประกอบดวย ปลอดภัยเพิ่มข้ึน ทรัพยสิน

หนองหัวแรต - เพื่อเฝาระวังปองกัน - กลองโทรทัศนวงจรปด

การกระทําผิดเก่ียวกับ - อุปกรณบันทึกภาพ

การจราจร การโจรกรรม - อุปกรณกระจายสัญญาณ

อาชญากรรม และปญหา

ยาเสพติด

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
    เปาหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 137



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

76 ติดตั้งกระจกโคงมนภายใน เพ่ือใหประชาชนที่ดินทาง ติดตั้งกระจกจราจรแบบ 150,000 150,000 150,000 รอยละของ ประชาชนมีความ กองชาง

ตําบลหนองหัวแรต สัญจรไปมามีความปลอด โคงมนตามจุดเสี่ยงตาง ๆ ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต

ภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน และทรัพยสิน

77 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ เพ่ือใหประชาชนที่เดินทาง ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ 200,000 200,000 200,000 รอยละของ ประชาชนมีความ กองชาง

ภายในตําบลหนองหัวแรต สัญจรไปมามีความ ตามจุดเสี่ยงตาง ๆ ภายใน ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต

ปลอดภัยในชีวิตและ เขตตําบลหนองหัวแรต ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน และทรัพยสิน

ทรัพยสิน

78 ติดตั้งปายจราจรภายใน เพ่ือใหประชาชนที่เดินทาง ติดตั้งปายจราจรภายใน 200,000 200,000 200,000 รอยละของ ประชาชนมีความ กองชาง

ตําบลหนองหัวแรต สัญจรไปมามีความ ตําบลหนองหัวแรต ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต

ปลอดภัยในชีวิตและ ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน และทรัพยสิน

ทรัพยสิน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
    เปาหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 138



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

79 กอสราง/ปรับปรุงอาคาร เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง จํานวน ๑ แหง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน ประชาชนในพื้นที่ กองชาง

ตลาดสดหนองหัวแรตและ ตลาดสดหนองหัวแรตให ที่ไดรับ ไดรับประโยชน 

ระบบระบายนํ้าเสีย นาจับจายซื้อสินคา ประโยชน

ผานเกณฑมาตรฐาน

ตลาดสดนาซื้อ

80 ปรับปรุงซอมแซมระบบ เพื่อแกไขปญหาการขาด จํานวน ๑ แหง 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในพื้น สามารถแกปญหา กองชาง

ประปาหมูบานโนนสมบูรณ แคลนน้ําสําหรับใช ที่มีน้ําใชเพิ่มมาก การขาดแคลนนํ้า

หมูท่ี 3 อุปโภคบริโภค และให ข้ึน สําหรับใชอุปโภค

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต บริโภคของประชาชน

ที่ดีมีนํ้าเพียงพอในการ ในพื้นท่ี

ใชในชีวิตประจําวัน

81 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย เพื่อใหประชาชนมีสถานท่ี จํานวน ๑ แหง 100,000 100,000 100,000 จํานวน ประชาชนมีสุขภาพ กองชาง
บานบุกระโทก  หมูที่ 8 ออกกําลังกายภายใน ประชาชน รางกายท่ีแข็งแรง

หมูบาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
    เปาหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 139



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

82 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย เพื่อใหประชาชนมีสถานท่ี จํานวน ๑ แหง 100,000 100,000 100,000 จํานวน ประชาชนมีสุขภาพ กองชาง
บริเวณสระน้ําบานหนอง ออกกําลังกายภายใน ประชาชน รางกายท่ีแข็งแรง

กระทุม หมูที่ 9 หมูบาน

83 กอสรางถังน้ําประปา เพ่ือแกไขปญหาการขาด จํานวน ๑ แหง 450,000 ประชาชนในพื้น สามารถแกปญหา กองชาง

แบบแชมเปญ ขนาด 20 แคลนน้ําสําหรับใช ที่มีน้ําใชเพิ่มมาก การขาดแคลนนํ้า

ลูกบาศกเมตร อุปโภคบริโภค และให ขึ้น สําหรับใชอุปโภค

บานหนองกระทุม หมูที่ 9 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต บริโภคของประชาชน

ที่ดีมีนํ้าเพียงพอในการ ในพื้นท่ีบริโภคของ

ใชในชีวิตประจําวัน ประชาชนในพื้นที่

84 กอสราง/เจาะบอบาดาล เพ่ือแกไขปญหาการขาด จํานวน ๑ แหง 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในพื้น สามารถแกปญหา กองชาง

ขนาดใหญ แคลนน้ําสําหรับใช ที่มีน้ําใชเพิ่มมาก การขาดแคลนนํ้า

บานบุกระโทก หมูที่ 8 อุปโภคบริโภค และให ข้ึน สําหรับใชอุปโภค

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต บริโภคของประชาชน

ที่ดีมีนํ้าเพียงพอในการ ในพื้นท่ี

ใชในชีวิตประจําวัน บริโภคของประชาชน

ในพื้นที่

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
    เปาหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 140



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

85 เงินอุดหนุนใหแกการ เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟา ขนาดยาว 1,020 เมตร 500,000 500,000 500,000 จํานวน ประชาชนมีคณุภาพ กองชาง

ไฟฟาสวนภูมิภาค สาขา แสงสวางเพียงพอในการ ประชาชน ชีวิตที่ดีข้ึน

หนองบุญมาก ในการ ใชชีวิตประจําวัน

ขยายไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะจากศาลา

ปะชาคม-บานนายผดุง

เกิดกาหลง

บานหนองหิน หมูที่ 10

86 ขุดลอกสระหนองตะราง- เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน จํานวน 1 แหง 1,500,000 1,500,000 ประชาชนในพื้น สามารถแกปญหา กองชาง

พาน นํ้าสําหรับใชอปุโภคบริโภค ความลึก 2.00 เมตร ที่มีน้ําใชเพ่ิมมาก การขาดแคลนนํ้า

และใหประชาชนมีคุณภาพ ข้ึน สําหรับใชอุปโภค

ชีวิตที่ดีมีน้ําเพียงพอในการ บริโภคของประชาชน

ใชในชีวิตประจําวัน ในพื้นที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
    เปาหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 141



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

87 วางทอระบายนํ้า เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน วางทอ คสล. 100,000 100,000 100,000 จํานวน ประชาชนมีคณุภาพ กองชาง

บริเวณสระน้ําสาธารณ- นํ้าสําหรับใชอปุโภคบริโภค ขนาด Ø 1.00 เมตร ประชาชน ชีวิตท่ีดีขึ้น

ประโยชน หมูท่ี 12 และใหประชาชนมีคุณภาพ จํานวน 20 ทอน

ชีวิตที่ดีมีน้ําเพียงพอในการ

ใชในชีวิตประจําวัน

88 กอสรางลานกีฬาอเนก- เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ี จํานวน ๑ แหง 300,000 300,000 จํานวน ประชาชนมีสุขภาพ กองชาง
ประสงคพรอมติดตั้ง ออกกําลังกายภายใน ประชาชน รางกายท่ีแข็งแรง

เครื่องออกกําลังกาย หมูบาน

บานโนนสะอาด

หมูท่ี 12

89 วางทอเมนตประปาสงนํ้า เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน วางทอประปา ขนาด Ø ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน ประชาชนมีคุณภาพ กองชาง

ดี บานบุกระโทก หมูท่ี 8 นํ้าสําหรับใชอปุโภคบริโภค 2 นิ้ว ระยะทาง 1,460 ประชาชน ชีวิตที่ดีขึ้น

และใหประชาชนมีคุณภาพ เมตร

ชีวิตที่ดีมีน้ําเพียงพอในการ

ใชในชีวิตประจําวัน

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
    เปาหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 142



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

90 เงินอุดหนุนใหแกการ เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟา ขนาดยาว 800 เมตร 500,000 500,000 จํานวน ประชาชนมีคณุภาพ กองชาง

ไฟฟาสวนภูมิภาค สาขา แสงสวางเพียงพอในการ ประชาชน ชีวิตที่ดีข้ึน

หนองบุญมากในการขยาย ใชชีวิตประจําวัน

ไฟฟาจากสระหนองตลาด

- สํานักสงฆเดชพรอุดม

ฤทธิ์ บานหนองหวาย

หมูท่ี 14

91 กอสรางหอถังประปา เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน งานฐานรากหอถังเหล็ก, 360,000 360,000 360,000 จํานวน ประชาชนมีคุณภาพ กองชาง

แชมเปญพรอมระบบ นํ้าสําหรับใชอปุโภคบริโภค หอถังเหล็กเก็บน้ํา ขนาด ประชาชน ชีวิตที่ดีขึ้น

ประปา บานหนองกระทุม และใหประชาชนมีคุณภาพ ความจุ 15 ลูกบาศกเมตร

หมูท่ี 9 ชีวิตที่ดีมีน้ําเพียงพอในการ สูง 15 เมตร
ใชในชีวิตประจําวัน

92 ติดตั้งไฟกระพริบจราจร เพื่อความปลอดภัยของ ติดตั้งไฟกระพริบจราจรชนิด 120,000 จํานวนเด็ก ประชาชนไดรบั กองชาง

ชนิดพลังงานแสงอาทิตย เด็กนักเรียน พลังงานแสงอาทิตย นักเรียน ความสะดวกในการ

(โซลาเซลล) ชนิดปายทาง (โซลาเซลล) ชนิดปายทางขาม คมนาคม

ขามถนน ถนน จํานวน 4 ชุด ติดตั้งบริเวณ

1. โรงเรียนบานบุกระโทก

2. โรงเรียนบานหนองกระทุม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
    เปาหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ)
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 143



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานเคหะและชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

93 จัดทําเสาแนวเขต เพ่ือใหประชาชนสัญจร จางเหมาจัดทําเสาแนวเขต 50,000 จํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง

สาธารณะ จากบานตลาด ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ทางสาธารณะ จํานวน ประชาชน ความสะดวกในการ

ใหมพัฒนา หมูที่ 2 ถึง 250 ตัว โดยเปนเสาขนาด คมนาคม

บานหนองหิน หมูที่ 10 กวาง 0.075x0.15

เซนติเมตร ยาว 1.35 เมตร

พรอมติดตั้ง

94 ติดตั้งโคมไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนและ - ติดตั้งโคมไฟสองถนนโซลา 273,000 จํานวน ประชาชนและ กองชาง

และเครื่องออกกําลังกาย เยาวชนมีสถานที่พักผอน เซลล จํานวน 9 ตน ประชาชน เยาวชนมีสถานที่

บริเวณรอบสระน้ํา และสถานที่ออกกําลังกาย - ติดตั้งเครื่องออกกําลังาย พักผอนและสถานที่
สาธารณประโยชน ในชวงเย็นถึงค่ําได จํานวน 6 ชุด ออกกําลังกายในชวง

บานมอสูงซบัเจริญ เย็นถึงค่ําได

หมูท่ี 1

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
    เปาหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 144



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 1,165,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก มาไดสะดวกรวดเร็ว เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

บานหนองหัวแรต หมูที่ 6 เมตร ยาว 220 เมตร หนา ไดอยางสะดวก คมนาคม

โดยมีจุดเริ่มตนโครงการ 0.15 เมตร วางทอ คสล. รอยละ 80 ขึ้นไป

บริเวณบานนายพูน (มอก.ช้ัน 3) ขนาดเสน

แขวงจันอัด ถึง จุดสิ้นสุด ผาศูนยกลาง 0.60x1.00

โครงการสี่แยกวงเวียนหลัง เมตร จํานวน 197 ทอน

ตลาดสดเทศบาลตําบล พรอมบอพักคอนกรีตเสริม

หนองหัวแรต เหล็ก และฝาปดตะแกรง

เหล็กขนาด 1.00x1.00

เมตร จํานวน 23 บอ

พรอมปายโครงการ 1 ปาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
    เปาหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 145



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 กอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป กอสรางถนนคอนกรีต 280,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก บานหนองหัว มาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

แรต หมูที่ 6 โดยมีจุดเริ่ม 6.00 เมตร ยาว 84.00 ไดอยางสะดวก คมนาคม

ตนโครงการบริเวณบาน เมตร หนา 0.15 เมตร รอยละ 80 ขึ้นไป

นายชวิต  ดังกระโทก ถึง หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริม

จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ เหล็กไมนอยกวา 504

สามแยกสระน้ําหนองหัว ตารางเมตร พรอมปาย

แรต โครงการ 1 ปาย

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
       เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 146



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 กอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป กอสรางถนนคอนกรีต 573,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก บานโนนสมบูรณ มาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

หมูท่ี 3 โดยมีจุดเริ่มตน 5.00 เมตร ยาว 195.00 ไดอยางสะดวก คมนาคม

โครงการบริเวณศาลากลาง เมตร หนา 0.15 เมตร รอยละ 80 ขึ้นไป

บาน โนนสมบูรณ หมูท่ี 3 หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตเสริม

จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ เหล็กไมนอยกวา 975.00

บานนายตุง  กอกระโทก ตารางเมตร พรอมลงหิน

คลุกไหลทางกวางขางละ

0.50 เมตร ตามรูปแบบ

และรายการเทศบาลตําบล

หนองหัวแรตกําหนด

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 147



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 กอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต 516,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก  บานบุกุดจอก ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

หมูท่ี 5 โดยมีจุดเริ่มตน 4.00 เมตร ยาว 247.00 ไดอยางสะดวก คมนาคม

โครงการบริเวณท่ีนา เมตร หนา 0.15 เมตร รอยละ 80 ขึ้นไป

นางยวน กอบกระโทก หรือมีพ้ืนทีคอนกรีตเสริม

จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ เหล็กไมนอยกวา 988.00

บานนายบุญ  กาศกระโทก ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 1 ปาย

         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 148



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 กอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต 150,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก บานคลองสารเพชร ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

หมูท่ี 7 โดยมีจุดเริ่มตน 2.50 เมตร ยาว 100.00 ไดอยางสะดวก คมนาคม

โครงการบริเวณบาน เมตร หนา 0.15 เมตร รอยละ 80 ขึ้นไป

นางนอย โสมีศรี ถึงจุดสิ้น หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริม

สุดโครงการบริเวณบาน เหล็กไมนอยกวา 250.00

นายวันทอง ชนะนอย ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 1 ปาย

วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 149



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 กอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต 38,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

บานคลองสารเพชร หมูที7่ 3.00 เมตร ยาว 25.00 ไดอยางสะดวก คมนาคม

โดยมีจุดเริ่มตนโครงการ เมตร หนา 0.15 เมตร รอยละ 80 ขึ้นไป

บริเวณบานนายปรีชา หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริม

วงงอ ถึงจุดสิ่นสุดโครงการ เหล็กไมนอยกวา 75.00

บริเวณบานนายประจวบ ตารางเมตร

ปลอบเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 150



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 กอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต 380,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

บานหนองกระทุม หมูที่ 9 4.00 เมตร ยาว 182.00 ไดอยางสะดวก คมนาคม

โดยมีจุดเริ่มตนโครงการ เมตร หนา 0.15 เมตร รอยละ 80 ขึ้นไป

บริเวณบานนายณรงค หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริม

สลุงอยู จุดสิ้นสุดโครงการ เหล็กไมนอยกวา 728.00

บริเวณบานนางญาสุมิน ตารางเมตร พรอมลงหินคลุก

นิลเลิศ ไหลทางกวางขางละ

0.50 เมตร ตามรูปแบบ

และรายการเทศบาลตําบล

หนองหัวแรตกําหนด

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 151



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 กอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต 785,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

บานหนองชงโค หมูที่ 11 4.00 เมตร ยาว 388.00 ไดอยางสะดวก คมนาคม

โดยมีจุดเริ่มตนโครงการ เมตร หนา 0.15 เมตร รอยละ 80 ขึ้นไป

บริเวณบานนางสุนทร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริม

โมรานอก จุดสิ้นสุดโครง เหล็กไมนอยกวา 1,522

การบริเวณถนนคอนกรีต ตารางเมตร พรอมลงหิน

เสริมเหล็กกลางหมูบาน คลุกไหลทางกวางขางละ

0.50 เมตร ตามรูปแบบ

และรายการเทศบาลตําบล

หนองหัวแรตกําหนด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 152



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 กอสรางถนนหินคลุกบริเวณ เพ่ือความสะดวกและ กอสรางถนนหินคลุก ขนาด 250,000 จํานวนประชาชน การสัญจรไปมา กองชาง

สถานที่กอสรางระบบ ปลอดภัยในการสัญจร กวาง 4.50 เมตร ยาว สะดวกและปลอดภัย

ประปาบาดาลขนาดใหญ ไปมา 480 เมตร หนา 0.15

ของเทศบาลตําบลหนอง เมตร ปริมาตรหินคลุกไม

หัวแรต บานพงพัฒนา นอยกวา 334.80

หมูท่ี 13 ลูกบากศกเมตร พรอมปาย

โครงการ จํานวน 1 ปาย

ตามรูปแบบและรายการ

กอสรางเทศบาลตําบล

หนองหัวแรตกําหนด

10 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก ขนาด 680,500 จํานวนประชาชน เทศบาลมีถนนหิน กองชาง

สายปามะขาม สะดวกในการคมนาคม กวาง 4.00 เมตร ยาว คลุกที่มีมาตรฐานใน

การใหบริการประชาบานตลาดใหมสามัคคี 1,500 เมตร หนา 0.15 การใหบริการประชา

หมูท่ี 15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม ชน

นอยกวา 933.75

ลูกบาศกเมตร พรอมปาย

โครงการ จํานวน 1 ปาย

ตัวช้ีวัด (KPI)
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 153



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 กอสรางถนนคอนกรีต ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีต 84,000 จํานวนประชาชน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เสริมเหล็ก บานมอสูงซับ สะดวกในการคมนาคม เสริมเหล็ก ขนาดกวาง กรีตเสริมเหล็กที่มี

เจริญ หมูที่ 1 จุดเริ่มตน 3.00 เมตร ยาว 57.00 มาตรฐานในการให

โครงการจากสามแยกถนน เมตร หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

คอนกรีตกลางหมูบาน ถึง พรอมปายโครงการ 1 ปาย

จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ

บานนายณรงค  แกรง

สันเทียะ

12 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก ขนาด 84,000 จํานวนประชาชน เทศบาลมีถนนหิน กองชาง

บานมอสูงซับเจริญ หมูท่ี 1 สะดวกในการคมนาคม กวาง 5.00 เมตร ยาว คลุกที่มีมาตรฐานใน

การใหบริการประชาจุดเริ่มตนโครงการจากไร 150.00 เมตร หนา การใหบริการประชา

นางจินดา ผาสุก ถึงจุดสิ้น 0.15 เมตร พรอมปาย ชน

สุดโครงการบริเวณไร โครงการ 1 ปาย

นายอนุกูล  ออนไธสง

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 154



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 กอสรางถนนคอนกรีต ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีต 409,000 จํานวนประชาชน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เสริมเหล็ก บานซับหวาย สะดวกในการคมนาคม เสริมเหล็ก ขนาดกวาง กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมูท่ี 4 จุดเริ่มตนโครงการ 5.00 เมตร ยาว 150.00 มาตรฐานในการให

จากบานผูชวยสมร เมตร หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

ปลองกระโทก ถึง จุดสิ้นสุด พรอมลงไหลทางหินคลุก

โครงการบริเวณสามแยก ขนาดกวางขางละ 0.50

ถนนคอนกรีต เมตร พรอมปายโครงการ
1 ปาย

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 155



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 กอสรางถนนคอนกรีต ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีต 493,000 จํานวนประชาชน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เสริมเหล็ก บานกุดจอก สะดวกในการคมนาคม เสริมเหล็ก ขนาดกวาง กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมูท่ี 5 จุดเริ่มตนโครงการ 5.00 เมตร ยาว 182.00 มาตรฐานในการให

บริเวณสามแยกลงหนอง เมตร หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

รังกา ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ พรอมลงไหลทางหินคลุก

บริเวณไรนายแทน กวางขางละ 0.50 เมตร

ชุมผักแวน พรอมปายโครงการ 1 ปาย

15 ซอมแซมผิวคอนกรีตเสริม ประชาชนไดรับความ ซอมแซมผิวคอนกรีต 492,000 จํานวนประชาชน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เหล็ก บานหนองหิน สะดวกในการคมนาคม เสริมเหล็ก ขนาดกวาง กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมูท่ี 10 จุดเริ่มตน 5.00 เมตร ยาว 160.00 มาตรฐานในการให

โครงการบริเวณไร เมตร หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

นายอุทิศ  เผ็ดกระโทก พรอมลงไหลทางหินคลุก

ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ กวางขางละ 0.50 เมตร

บริเวณไรนายสมนึก พรอมปายโครงการ 1 ปาย

สุขกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 156



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 กอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต 46,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก บานคลองสารเพชร ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

หมูท่ี 7 จากบานนางกี 2.50 เมตร ยาว 31 ไดอยางสะดวก คมนาคม

สระแกทอง ถึงบาน เมตร หนา 0.15 เมตร รอยละ 80 ขึ้นไป

นางมณีรัตน จูมเกต หรอืมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 77.5 ตารางเมตร

17 กอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต 82,000 จํานวนประชาชน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เสริมเหล็ก บานตลาดใหม ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง กรีตเสริมเหล็กที่มี

สามัคคี หมูที่ 15' 3.00 เมตร ยาว 57 มาตรฐานในการให

จากบานนายวุน เมตร หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

ทนงูเหลือม ถึง บาน หรอืมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นายไสว ดินกระโทก นอยกวา 171  ตารางเมตร

โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 157



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 กอสรางถนนคอนกรีต ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีต 492,000 จํานวนประชาชน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เสริมเหล็ก บานหนองหวาย สะดวกในการคมนาคม เสริมเหล็ก ขนาดกวาง กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมูท่ี 14 จุดเริ่มตน 4.00 เมตร ยาว 235.00 มาตรฐานในการให

โครงการบริเวณไร เมตร หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

นายเขียว จีนดอน ถึง จุด พรอมไหลทางหินคลุกกวาง

สิ้นสุดโครงการบริเวณไร ขางละ 0.50 เมตร พรอม

นายสาย  พยัคฆจันทร ปายโครงการ 1 ปาย

19 กอสรางถนนหินคลุก กอสรางถนนหินคลุก ขนาดกวาง 425,000 จํานวนประชาชน เทศบาลมีถนนหิน กองชาง

บานบุกระโทก หมูที่ 8 5.00 เมตร งานดินถมคันทาง คลุก ที่มีมาตรฐาน

จุดเริ่มตนโครงการบริเวณ สูง 0.50 เมตร ระยะทาง ในการใหบริการ

บานผูชวยรุงขวัญ ปนกลาง 480.00 เมตร งานผิวจราจร ประชาชน

ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ ถนนหินคลุก หนา 0.15 เมตร

ถนนคอนกรีตทางไป ระยะทาง 480 เมตร วางทอ

บานหนองกระทุม หมูที่ 9 ระบายนํ้า คสล. (มอก.ชั้น 3)

ขนาด Ø 1.00 เมตร จํานวน

10 ทอน พรอมปายโครงการ

1 ปาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 158



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 ปรับปรุงถนนโดยเสริมหิน ประชาชนไดรับความ ปรับปรุงถนนโดยเสริมหิน 150,000 จํานวนประชาชน เทศบาลมีถนนหิน กองชาง

คลุก บานโนนสะอาด สะดวกในการคมนาคม คลุก โดยมีขนาดผิวจราจร คลุก ที่มีมาตรฐาน

หมูท่ี 12 จุดเริ่มตน กวาง 5.00 เมตร ยาว ในการใหบริการ

โครงการบริเวณสามแยก 360.00 เมตร หนา0.10 ประชาชน

ถนนคอนกรีตคุมรักไทย เมตร พรอมปายโครงการ

ถึง จุดสิ้นสุดโครงการทาง 1 ปาย

หลวงแผนดินหมายเลข

สาย 24

21 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 493,000 จํานวนประชาชน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เหล็ก บานโนนสมบูรณ สะดวกในการคมนาคม เหล็ก ขนาดกวาง 5.00 เมตร กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมูที่ 3 จุดเริ่มตนโครงการ ยาว 190.00 เมตร หนา มาตรฐานในการให

บริเวณบานนายเทียม 0.15 เมตร พรอมลงไหลทาง บริการประชาชน

จิตติมณี ถึงจุดสิ้นสุด หินคลุกกวางขางละ 0.50

โครงการบริเวณไร เมตร พรอมปายโครงการ

นายสุทน  จิตติมณี 1 ปาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 159



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 กอสรางถนนลูกรังสาย ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลูกรัง ขนาดกวาง 670,000 จํานวน เทศบาลมีถนนลูกรัง กองชาง

บานหนองกระทุม หมูที่ 9 สะดวกในการคมนาคม 5.00 เมตร ยาว 2,700 ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

ถึงบานหนองชงโค  เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม ใหบริการประชาชน

หมูท่ี 11 จุดเริ่มตน วางทอ คสล. (มอก.ชั้น 3)

โครงการบริเวณสามแยก ขนาด Ø 0.60 เมตร จํานวน

ปาชาบานหนองกระทุม  7 จุดๆ ละ 7 ทอน รวม 49

ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ ทอน พรอมปายโครงการ

บริเวณสามแยกไปบาน 1 ปาย

โนนสมบูรณ

23 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 467,000 จํานวนประชาชน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เหล็ก บานคลองสารเพชร สะดวกในการคมนาคม เหล็ก ขนาดกวาง 5.00 เมตร กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมูที่ 7 จุดเริ่มตนโครงการ ยาว 171.00 เมตร หนา มาตรฐานในการให

บริเวณสามแยกขางโรงเรียน 0.15 เมตร พรอมลงไหลทาง บริการประชาชน

บานคลองสารเพชร ถึง หินคลุกกวางขางละ 0.50

จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ เมตร พรอมปายโครงการ

เชื่อมตอถนนคอนกรีตเสริม 1 ปาย

เหล็กกลางหมูบาน

ตัวช้ีวัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 160



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 กอสรางถนนคอนกรีต ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 495,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เสริมเหล็ก บานหนองชงโค สะดวกในการคมนาคม เหล็ก ขนาดกวาง 4.50 ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมูท่ี 11 จุดเริ่มตนโครง เมตร ยาว 220 เมตร มาตรฐานในการให

การบริเวณบานนางจัด หนา 0.15 เมตร พรอม บริการประชาชน

จูปริมาวงศา ถึง จุดสิ้นสุด ปายโครงการ 1 ปาย

โครงการบริเวณบาน

นายสมคิด กลิ้งกระโทก

25 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 184,000 จํานวนประชาชน เทศบาลมีถนนหิน กองชาง

บานบุกุดจอก หมูที่ 5 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 3.00 เมตร คลุก ที่มีมาตรฐาน

จุดเริ่มตนโครงการบริเวณ ยาว 470.00 เมตร หนา ในการใหบริการ

ที่นานายวัน สวยหลา ถึง 0.15 เมตร พรอมปาย ประชาชน

จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ โครงการ 1 ปาย

ที่นานายปลั่ง ขอดผักแวน

         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 161



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 กอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต 135,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก บานบุกุดจอก ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

หมูท่ี 5 จากหนาวัด 4.00 เมตร ยาว 70 ไดอยางสะดวก คมนาคม

บุกุดจอก ถึงถังประปา เมตร หนา 0.15 เมตร รอยละ 80 ขึ้นไป

หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม

เหล็กไมนอยกวา 280

ตารางเมตร

27 กอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต 86,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก บานหนองหัวแรต ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

หมูท่ี 6 จากสามแยก 3.50  เมตร ยาว 50 ไดอยางสะดวก คมนาคม

บานเรือนไทย ถึงบาน เมตร หนา 0.15 เมตร รอยละ 80 ขึ้นไป

นายอนุวัฒน ปลิ่มกระโทก หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริม

เหล็กไมนอยกวา 175

ตารางเมตร

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 162



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 กอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต 200,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก บานบุกุดจอก ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

หมูท่ี 5 จากบานนายสมัย 3.00 เมตร ยาว 140 ไดอยางสะดวก คมนาคม

กรุยกระโทก ถึงบาน เมตร หนา 0.15 เมตร รอยละ 80 ขึ้นไป

นายสุทธิ  โพธิ์แกว หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม

เหล็กไมนอยกวา 420.00

ตารางเมตร

29 กอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต 140,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก บานหนองหัวแรต ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

หมูท่ี 6 จากบานนางใหญ 3.00 เมตร ยาว 98 เมตร ไดอยางสะดวก คมนาคม

ตวนกระโทก ถึงบาน หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 80 ขึ้นไป

ชูชาติ ตวนกระโทก พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 294 ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 163



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 กอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 490,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก บานซับหวาย ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

หมูท่ี 4 จากบาน รตท. 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ไดอยางสะดวก คมนาคม

ประเสริฐ อมฤกษ ถึงไร หรอืมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม รอยละ 80 ขึ้นไป

นางวิยะดา  รัตนผูก นอกวา 925 ตารางเมตร

นอยกวา 294 ตารางเมตร

ลงไหลทางหินคลุกบดทับแนน

กวางขางละ 0.05 เมตร

31 กอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 500,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก บานหนองหวาย ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

หมูท่ี 14 จากบาน 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไดอยางสะดวก คมนาคม

นายโยธิน จีนดอน ถึง หรอืมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม รอยละ 80 ขึ้นไป

คุมหนองรังกา นอยกวา 1,000 ตารางเมตร

32 กอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต 405,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก บานบุกระโทก ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

หมูท่ี 8 จากบาน 4.00 เมตร ยาว 205 ไดอยางสะดวก คมนาคม

นายประทีป เจนฤทัยธรรม เมตร หนา 0.15 เมตร รอยละ 80 ขึ้นไป

ถึงบานนายบุญมี หรอืมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

เหือดไธสง นอยกวา 820 ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 164



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 กอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต 52,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก บานหนองหัวแรต ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

หมูท่ี 6 จากไรนายสํารวย 3.00 เมตร ยาว 35 ไดอยางสะดวก คมนาคม

กรอบเพชร ถึง บานนางติ๋ม เมตร หนา 0.15 เมตร รอยละ 80 ขึ้นไป

ศรทัธานุ หรอืมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 105 ตารางเมตร

34 กอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต 120,000 จํานวนประชาชน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เสริมเหล็ก บานหนองหัวแรต ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมูท่ี 6 จากลานกีฬา 3.50 เมตร ยาว 70 มาตรฐานในการให

อเนกประสงค ถึง เมตร หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

บานนางตาย เถรัมย หรอืมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 245  ตารางเมตร

35 กอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต 98,000 จํานวนประชาชน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เสริมเหล็ก บานบุกุดจอก ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมูท่ี 5 จากสามแยก 4.00 เมตร ยาว 50 มาตรฐานในการให

ถนนหัวแหลม-สระมะคา เมตร หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

ถึงบานนายโยธิน หรอืมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

กรุยกระโทก นอยกวา 200  ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 165



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 กอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต 46,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก บานคลอง- ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

สารเพชร หมูที่ 7 2.50 เมตร ยาว 31 ไดอยางสะดวก คมนาคม

จากบานนางกี สระแกทอง เมตร หนา 0.15 เมตร รอยละ 80 ขึ้นไป

ถึงบานนางมณีรัตน หรอืมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

จูมเกต นอยกวา 77.5 ตารางเมตร

37 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต ๘๒,๐๐๐ เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก หมูที่ 15 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

บานตลาดใหมสามัคคี 3.00 เมตร ยาว 57 ไดอยางสะดวก คมนาคม

จากบานนายวุน เมตร หนา 0.15 เมตร รอยละ 80 ขึ้นไป

ทนงูเหลือม ถึงบาน หรอืมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นายไสว ดินกระโทก นอยกวา 171 ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 166



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต ๔๐๐,๐๐๐ เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก หมูที่ 11 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

บานหนองชงโค 5.00 เมตร ยาว 138 ไดอยางสะดวก คมนาคม

จากบานนายสมคิด เมตร หนา 0.15 เมตร รอยละ 80 ขึ้นไป

กลิ้งกระโทก ถึง บาน หรอืมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นายเวยีน  อุตพฤชา นอยกวา 690 ตารางเมตร

ลงไหลทางหินคลุกกวาง

ขางละ 0.30 เมตร

39 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต ๓๒๖,๐๐๐ เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก หมูที่ 11 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

บานหนองชงโค 4.00 เมตร ยาว 156 ไดอยางสะดวก คมนาคม

จากบานนายสวัสดิ์ เมตร หนา 0.15 เมตร รอยละ 80 ขึ้นไป

กกกระโทก ถึงบาน หรอืมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นายไสว  กกกระโทก นอยกวา 624 ตารางเมตร

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 167



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต 575,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก บานซับหวาย ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

หมูท่ี 4 จากบริเวณบาน 5.00 เมตร ยาว 232 ไดอยางสะดวก คมนาคม

นางวาสนา คํากรองทิพย เมตร หนา 0.15 เมตร รอยละ 80 ขึ้นไป

ถึง บริเวณบาน หรือมีพื้นที่กอสรางถนน

นายสังเวียน  กรุยกระโทก คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย

กวา 1,160 ตารางเมตร

พรอมงานวางทอคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดเสนผา

ศูนยกลาง 0.40 เมตร

จํานวน 2 จุด

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 168



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต 500,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ

เสริมเหล็ก บานคลองสาร ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

เพชร หมูท่ี 7 จากบริเวณ 5 เมตร ยาว 200 เมตร ไดอยางสะดวก คมนาคม

บานนางหนูพัด กองกูล หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 80 ขึ้นไป

ถึง บริเวณท่ีนานายทองศรี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

นิราราษ ไมนอยกวา 1,000

ตารางเมตร

42 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต 408,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ

เสริมเหล็ก บานตลาดใหม ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

พัฒนา หมูท่ี 2 จากบริเวณ 4 เมตร ยาว 207 เมตร ไดอยางสะดวก คมนาคม

บานนายวิโรจน ชางโคกสูง หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 80 ขึ้นไป

ถึง บริเวณสามแยกถนน พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

หลังอําเภอ นอยกวา 828 ตารางเมตร

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 169



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต 635,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก บานซับหวาย ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

หมูท่ี 4 จากบริเวณ 5.00 เมตร ยาว 235 ไดอยางสะดวก คมนาคม

สามแยกถนนลาดยาง เมตร หนา 0.15 เมตร รอยละ 80 ขึ้นไป

ถึง บริเวณบาน หรือมีพื้นที่กอสรางถนน

นายสามารถ  ประสงคกลา คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย

กวา 1,175 ตารางเมตร

พรอมไหลทางหินคลุกบด

อัดแนน หนา 0.15 เมตร

กวางขางละ 0.50 เมตร

งานวางทอลอดคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดเสนผา

ศูนยกลาง 0.40 เมตร

จํานวน 2 จุด

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 170



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต 380,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก บานหนองหัวแรต ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

หมูท่ี 6 จากบริเวณบาน 3.5 เมตร ยาว 220 เมตร ไดอยางสะดวก คมนาคม

นางลําดวน ดินกระโทก หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 80 ขึ้นไป

ถึง บริเวณบาน พื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก

นางประนอม  บวชกระโทก ไมนอยกวา 770

ตารางเมตร

45 ซอมแซมถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจร ซอมแซมถนนคอนกรีต 488,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก บานหนองหิน ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดพ้ืนที่รวม สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

หมูท่ี 10 บริเวณไร 1,000 ตารางเมตร ไดอยางสะดวก คมนาคม

นางสาวสมนึก สุขกาย หนา 0.15 เมตร รอยละ 80 ขึ้นไป

ถึง บริเวณถังประปา

หมูบาน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 171



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต 355,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก บานบุกุดจอก ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

หมูท่ี 5 จากบริเวณ 4 เมตร ยาว 180 เมตร ไดอยางสะดวก คมนาคม

บานนายจําลอง วงศพินิจ หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 80 ขึ้นไป

ถึง บริเวณคุม 3 พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

หนองรังกา ไมนอยกวา 720

ตารางเมตร

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 172



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต 367,000 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

บานโนนสมบูรณ หมูที่ 3 5 เมตร ยาว 140 เมตร ไดอยางสะดวก คมนาคม

จากบริเวณบานนายสนั่น หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 80 ขึ้นไป

นอมเกลี้ยง ถึง บริเวณ พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

หนาบริษัทซีเคแอนดซัน ไมนอยกวา 700

ฟารม จํากัด ตารางเมตร พรอมลงไหล

ทางหินคลุกบดอัดแนน

หนา 0.15 เมตร กวางขางละ

0.50 เมตร

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 173



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต 376,500 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

บานหนองหวาย หมูท่ี 14 4 เมตร ยาว 180 เมตร ไดอยางสะดวก คมนาคม

จากบริเวณไรนายสาย หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 80 ขึ้นไป

พยัคฆจันทร ถึง บริเวณ พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

วัดเดชพรอุดมฤทธิ์ ไมนอยกวา 720

ตารางเมตร พรอมลงไหล

ทางหินคลุกบดอัดแนน

หนา 0.15 เมตร กวางขางละ

0.50 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 174



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต 358,500 เทศบาลมีถนน ประชาชนไดรับความ กองชาง

เสริมเหล็ก ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาดกวาง สําหรับคมนาคม สะดวกในการ

บานหนองชงโค หมูที่ 11 4 เมตร ยาว 180 เมตร ไดอยางสะดวก คมนาคม

จากบริเวณบานนางอบ หนา 0.15 เมตร หรือมี รอยละ 80 ขึ้นไป

อินประโคน ถึง บริเวณ พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

หอถังประปาหมูบาน ไมนอยกวา 720

ตารางเมตร พรอมลงไหล

ทางหินคลุกบดอัดแนน

หนา 0.15 เมตร กวางขางละ

0.50 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 175



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 450,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เหล็ก บานมอสูงซับเจริญ สะดวกในการคมนาคม เหล็ก ขนาดกวาง 5 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมูท่ี 1 จากไรนางจินดา ยาว 150 เมตร มาตรฐานในการให

ผาสุก-ไรนายกลาณรงค หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

ออนไธสง

51 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 1,080,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานโนนสมบูรณ หมูที่ 3 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 6 เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

จากไรนายชุม  มานอก ยาว 1,500 เมตร ใหบริการประชาชน

- ไรนายรุงเพชร ไทยยิ่ง หนา 0.15 เมตร

52 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 6,480,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เหล็ก บานโนนสมบูรณ สะดวกในการคมนาคม เหล็ก ขนาดกวาง 6 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมูท่ี 3 จากสวนปาไม ยาว 1,800 เมตร มาตรฐานในการให

นางลามไทยยิ่ง- ศาลา หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

SML

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 176



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 528,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เหล็กบานซับหวาย หมูท่ี 4 สะดวกในการคมนาคม เหล็ก ขนาดกวาง 4 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

จากซอย SML -บาน ยาว 220 เมตร มาตรฐานในการให

นายสามารถ  ประสงคกลา หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

54 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 210,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานซับหวาย หมูท่ี 4 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 5 เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

ขางโรงเรียนหนองบุญมาก ยาว 350 เมตร ใหบริการประชาชน

ประสงควิทยา หนา 0.15 เมตร

๕๕ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 1,050,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เหล็กบานบุกุดจอก หมูที่ 5 สะดวกในการคมนาคม เหล็ก ขนาดกวาง 5 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

จากบานนายบุญ  กาศกระ ยาว 350 เมตร มาตรฐานในการให

โทก - ที่นานายเสนห หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

กาศกระโทก

         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 177



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 62,400 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานหนองหัวแรต หมูที่ 6 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 4 เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

จากสนามกีฬาอเนกประสงค ยาว 130 เมตร ใหบริการประชาชน

- บานนางอําไพ  แสนดี หนา 0.15 เมตร

57 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 1,632,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เหล็ก บาหนนองหัวแรต สะดวกในการคมนาคม เหล็ก ขนาดกวาง 4 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมูท่ี  จากแยกบาน ยาว 680 เมตร มาตรฐานในการให

นายสมพร ดวงกระโทก - หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

ถนนสาย 24

58 วางทอระบายนํ้าพรอมบอ ประชาชนไดรับความ วางทอ คสล.(มอก.ช้ัน 3) 500,000 500,000 500,000 จํานวน สามารถระบายน้ําได กองชาง

พักน้ํา บานคลองสารเพชร สะดวกในการคมนาคม ขนาด Ø0.60x1.00เมตร ประชาชน ทันทวงที

หมูท่ี 7 จากศูนยเรียนรู ความยาว 400 เมตร

เศรษฐกิจพอเพียง-ที่ไร

นางประยูร ประมาคะโม

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 178



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

59 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 1,440,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานคลองสารเพชร หมูที่ 7 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 3 เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

จากเลียบคลองสารเพชร ยาว 4,000 เมตร ใหบริการประชาชน

จากถนนสาย 24-หมูท่ี 5 หนา 0.15 เมตร

บานบุกุดจอก

60 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 960,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เหล็ก บานบุกระโทก สะดวกในการคมนาคม เหล็ก ขนาดกวาง 4 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมูท่ี 8 จากบานนายชีพ ยาว 400 เมตร มาตรฐานในการให

กริดกระโทก - ไรนายเสริม หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

พรอมไหลทาง

61 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 2,400,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เหล็ก บานบุกระโทก สะดวกในการคมนาคม เหล็ก ขนาดกวาง 4 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมี่ 8 จากบานนางกนกวัน ยาว 400 เมตร มาตรฐานในการให

ถึงทางลงบานหนองกระทุม หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

พรอมไหลทาง

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 179



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 3,036,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เหล็ก บานบุกระโทก สะดวกในการคมนาคม เหล็ก ขนาดกวาง 5 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมูที่ 8 จากบานนายประทีป ยาว 1,012 เมตร มาตรฐานในการให

เจนฤทัยธรรม ถึงทางไป หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

สระมะคา พรอมไหลทาง

63 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 480,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานหนองกระทุม หมูที่ 9 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 4 เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

จากสามแยกที่นา ยาว 1,000 เมตร ใหบริการประชาชน

นายสมปอง ขายกระโทก - หนา 0.15 เมตร

บานนายประจวบ ศรีชํานาญ

64 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 2,400,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานหนองกระทุม หมูที่ 9 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 5 เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

สองฝงคลองสารเพชร ยาว 2,000 เมตร ใหบริการประชาชน

จากสระน้ําบานหนองกระ หนา 0.15 เมตร

ทุม-ถนนสายบานบุกระโทก

- บานโนนสมบูรณ

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 180



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

65 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 1,710,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เหล็ก บานหนองหิน สะดวกในการคมนาคม เหล็ก ขนาดกวาง 5 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมูท่ี 10 จากทางเขาหมู ยาว 570 เมตร มาตรฐานในการให

บาน- บานนายสุเทพ หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

เจนฤทัยธรรม พรอมไหลทาง

66 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 960,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เหล็ก บานหนองหิน สะดวกในการคมนาคม เหล็ก ขนาดกวาง 5 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมูท่ี 10 จากบาน ยาว 320 เมตร มาตรฐานในการให

นางสาวสมนึก สุขกาย- หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

บานนายบุญลอม หมั่นกระโทก พรอมไหลทาง

67 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 1,140,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เหล็ก บานหนองชงโค สะดวกในการคมนาคม เหล็ก ขนาดกวาง 5 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมูท่ี 11 จากบานนายอบ ยาว 380 เมตร มาตรฐานในการให

อินประโคน - บาน หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

นางบุรินทร  ปนกระโทก

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 181



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

68 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 420,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เหล็ก บานหนองชงโค สะดวกในการคมนาคม เหล็ก ขนาดกวาง 5 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมูท่ี 11 จากบาน ยาว 140 เมตร มาตรฐานในการให

นางประกอบ ระหาญนอก หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

ถึง บานนางตอยติ่ง

กกกระโทก

69 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 960,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

บานหนองชงโค หมูที่ 11 สะดวกในการคมนาคม เหล็ก ขนาดกวาง 5 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

จากบานนางจําเริญ ยาว 1,600 เมตร มาตรฐานในการให

วิมาลยรัมย-ไรนายสมพงษ หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

กุลชนะปญญา

70 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 63,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

บานโนนสะอาด หมูที่ 12 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 3 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

จากที่นานางประทุม ยาว 175 เมตร มาตรฐานในการให

รัตนวิชัย - ที่นานางวันเพ็ญ หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

แกวสน

โครงการที่

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

ตัวช้ีวัด (KPI)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีผานมา
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

วัตถุประสงค

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 182



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

71 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 420,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานพงพัฒนา หมูที่ 13 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 5 เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

จากรานนําเจริญมินิมารท ยาว 700 เมตร ใหบริการประชาชน

- ฟารมหมู หนา 0.15 เมตร

72 ซอมแซมถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 390,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานพงพัฒนา หมูที่ 13 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 5 เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

จากถนนเสนแยกสระมะคา ยาว 650 เมตร ใหบริการประชาชน

- บ.ทีพีสตารช จํากัด หนา 0.15 เมตร

73 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 2,880,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

บานหนองหวาย หมูท่ี 14 สะดวกในการคมนาคม เหล็ก ขนาดกวาง 4 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

จากบานนายโยธิน จีนดอน ยาว 1,200 เมตร มาตรฐานในการให

- คลองสารเพชร หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

พรอมลงไหลทาง

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 183



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

74 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 2,040,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เหล็ก บานหนองหวาย สะดวกในการคมนาคม เหล็ก ขนาดกวาง 4 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมูท่ี 14 จากแยกหนา ยาว 850 เมตร มาตรฐานในการให

บานจัตุรัส กาศกระโทก- หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

เขตติดตอ หมู 5 พรอมลงไหลทาง

75 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 1,638,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เหล็ก บานตลาดใหมสามัคคี สะดวกในการคมนาคม เหล็กขนาดกวาง 3.5 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมูที่ 15จากขางปม ปตท.-ไร ยาว 780 เมตร มาตรฐานในการให

นายทวัสชัย  จงจอหอ หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

76 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 468,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานมอสูงซบัเจริญ หมูที่ 1 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 3 เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

จากพลวัฒนเฟอรนิเจอร- ยาว 1,300 เมตร ใหบริการประชาชน

ทางแยกหนองตะไก หนา 0.15 เมตร

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 184



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

77 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 1,116,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานมอสูงซบัเจริญ หมูที่ 1 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 3 เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

จากขางปมพีท-ีบอบําบัด ยาว 3,100 เมตร ใหบริการประชาชน

น้ําเสียโรงแปง PVD หนา 0.15 เมตร

78 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 768,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานมอสูงซบัเจริญ หมูที่ 1 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 4 เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

จากบานนายมานิตย พิมพ ยาว 1,600 เมตร ใหบริการประชาชน

โสภา-ทางแยกหนองตะไก หนา 0.15 เมตร

79 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 3,600,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานตลาดใหมพัมนา สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 5 เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

หมูท่ี 2 จาก หมูที่ 2- ยาว 6,000 เมตร ใหบริการประชาชน

หมูท่ี 10 หนา 0.15 เมตร

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 185



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

80 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 1,296,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานโนนสมบูรณ หมูที่ 3 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 6 เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

จากคุมสมบูรณผลพัฒนา- ยาว 1,800 เมตร ใหบริการประชาชน

คุม 3 โนนผักหวาน หนา 0.15 เมตร

81 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 4,560,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เหล็กบานซับหวาย หมูท่ี 4 สะดวกในการคมนาคม เหล็กขนาดกวาง 4 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

จากบานนางพวงเพ็ญ ยาว 1,900 เมตร มาตรฐานในการให

ซอมแกว-โรงแปง PVD หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

82 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 600,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เหล็กบานซับหวาย หมูท่ี 4 สะดวกในการคมนาคม เหล็กขนาดกวาง 5 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

จากบานนางละมุล - ยาว 200 เมตร มาตรฐานในการให

สามแยก หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 186



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

83 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 300,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานซับหวาย หมูท่ี 4 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

จากบานนางแถม ลอยพิมาย ยาว 500 เมตร ใหบริการประชาชน

- ดานขางธนาคาร ธกส. หนา 0.15 เมตร

(แหงใหม)

84 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 3,000,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เหล็กบานบุกุดจอก หมูที่ 5 สะดวกในการคมนาคม เหล็กขนาดกวาง 5 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

จากศาลตาปู-บานนางมะลิ ยาว 1,000 เมตร มาตรฐานในการให

ปลิวกระโทก หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

85 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 4,500,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เหล็กบานบุกุดจอก หมูที่ 5 สะดวกในการคมนาคม เหล็กขนาดกวาง 5 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

จากบานนางแตว กองกูล - ยาว 1,500 เมตร มาตรฐานในการให

เขตติดตอ หมูที่ 5 หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 187



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

86 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 600,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานหนองหัวแรต หมูที่ 6 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

จากบานนายมานิตย  คมกลาง ยาว 1,000 เมตร ใหบริการประชาชน

- เขตติดตอ หมูที่ 13 หนา 0.15 เมตร

87 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 336,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานหนองหัวแรต หมูที่ 6 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 4  เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

จากตลาดสดหนองหัวแรต- ยาว 700 เมตร ใหบริการประชาชน

บานนายมานิตย คมกลาง หนา 0.15 เมตร

88 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 9,000,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานคลองสารเพชร หมูที่ 7 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

จากบานนางหนูฟด กองกูล ยาว 3,000 เมตร ใหบริการประชาชน

- บานนางประยูร บองกระ หนา 0.15 เมตร

โทก

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 188



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

89 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 3,000,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เหล็ก บานบุกระโทก สะดวกในการคมนาคม เหล็กขนาดกวาง 5 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมูท่ี 8 จากหลังวัดบุกระ ยาว 1,000 เมตร หนา มาตรฐานในการให

โทก-สระประมงโรงเรยีน 0.15 เมตร พรอมทอ บริการประชาชน

บานบุกระโทก ระบายน้ํา ขนาด 0.60

เมตร จํานวน 2 จุด

90 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 6,000,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เหล็ก บานหนองกระทุม สะดวกในการคมนาคม เหล็ก ขนาดกวาง 5 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมูท่ี 9 จากปาชุมชน ยาว 2,000 เมตร หนา มาตรฐานในการให

(ปาชา)-บานโนนสมบูรณ 0.15 เมตร บริการประชาชน

91 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 4,800,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานหนองกระทุม หมูที่ 9 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 4  เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

จากสามแยกไรนายเลียบ ยาว 1,000 เมตร ใหบริการประชาชน

ครึมกระโทก-ไรนางละมัย หนา 0.15 เมตร

ทอนกระโทก

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 189



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

92 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 288,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานหนองกระทุม หมูที่ 9 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 4  เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

จากสามแยกไรนายสุทิน ยาว 600 เมตร ใหบริการประชาชน

ศรีชํานาญ-ไรนางวารินทร หนา 0.15 เมตร

แกะกระโทก

93 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 1,950,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานหนองหิน หมูท่ี 10 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 10  เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

จากบานนายผดุง เกิดกา ยาว 1,625 เมตร ใหบริการประชาชน

หลง - ไรนายสมโภชน หนา 0.15 เมตร

คุมกระโทก

94 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 1,800,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานหนองหิน หมูท่ี 10 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 10  เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

จากบานนางสาวเพียว ยาว 1,500 เมตร ใหบริการประชาชน

พันกระโทก-แยกทางลง หนา 0.15 เมตร

บานหนองกระทุม

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 190



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

95 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 600,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานหนองชงโค หมูที่ 11 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

จากไรนางยอม เดชกระโทก ยาว 1,000 เมตร ใหบริการประชาชน

- สระหนองตะรางพาน หนา 0.15 เมตร

96 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 1,080,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานหนองชงโค หมูที่ 11 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

จากไรนายต๋ํา กอกระโทก ยาว 1,800 เมตร ใหบริการประชาชน

- ไรนายคําลา ศรีพั่ว หนา 0.15 เมตร

97 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 240,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานโนนสะอาด หมูที่ 12 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 4  เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

จากบานผูชวยเชิด รัตนวิชัย ยาว 500 เมตร ใหบริการประชาชน

- บานนางดวง มานอก หนา 0.15 เมตร

(ถนนสาย 24)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 191



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

98 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 2,160,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานหนองหวาย หมูท่ี 14 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 3  เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

จากฝงคลองสารเพชร ยาว 1,200 เมตร ใหบริการประชาชน

2 ฝง จากเขตติดตอ หมู 5 หนา 0.15 เมตร

- หมู 8

99 กอสรงถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 816,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เหล็กบานตลาดใหมสามัคคี สะดวกในการคมนาคม เหล็ก ขนาดกวาง 4 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมูท่ี 15 จากบาน ยาว 340 เมตร หนา มาตรฐานในการให

นางละออง สุขบงกช - 0.15 เมตร บริการประชาชน

ถนนสาย 24

100 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 936,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานโนนสมบูรณ หมูที่ 3 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 6  เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

จากบานนายจําลอง เม้ียน ยาว 1,300 เมตร ใหบริการประชาชน

มิตร - โรงโมหินศิลาโชคชัย หนา 0.15 เมตร

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 192



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

101 กอสรางถนนคอนกรีต ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 2,040,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เสริมเหล็กบานโนนสมบูรณ สะดวกในการคมนาคม เหล็ก ขนาดกวาง 4 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมูท่ี 3 จากไรนางลาม ยาว 850 เมตร หนา มาตรฐานในการให

ไทยยิ่ง - ฝายนํ้าลนวัดเดช 0.15 เมตร บริการประชาชน

พรอุดมฤทธิ์

102 กอสรางถนนคอนกรีต ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 600,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เสริมเหล็ก บานซับหวาย สะดวกในการคมนาคม เหล็ก ขนาดกวาง 5 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมูท่ี 4 จากบานนายนิยม ยาว 200 เมตร หนา มาตรฐานในการให

แจมในเมือง-บานนายพร 0.15 เมตร บริการประชาชน

บุญกลาง

103 กอสรางถนนคอนกรีต ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 750,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เสริมเหล็ก บานบุกุดจอก สะดวกในการคมนาคม เหล็ก ขนาดกวาง 5 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมูท่ี 5 จากบาน ยาว 250 เมตร หนา มาตรฐานในการให

นายจําลอง  ปนกระโทก- 0.15 เมตร บริการประชาชน

หนาวัดบานบุกุดจอก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 193



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

104 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 72,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

บานหนองหัวแรต หมูที่ 6 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 4  เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

จากบานนายพิชิต ตวนกระ ยาว 150 เมตร มาตรฐานในการให

โทก-บานนางจาย พาย หนา 0.15 เมตร บริการประชาชน

กระโทก

105 กอสรางถนนคอนกรีต ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 360,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เสริมเหล็ก บานคลองสาร สะดวกในการคมนาคม เหล็ก ขนาดกวาง 3 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

เพชร หมูท่ี 7 จากถนน ยาว 200 เมตร หนา มาตรฐานในการให

สาย 24 - บานนายเซียง 0.15 เมตร บริการประชาชน

ดึกกระโทก

106 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 2,400,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

เลียบคลองสารเพชร สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

ยาว 4,000 เมตร ใหบริการประชาชน

หนา 0.15 เมตร

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 194



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

107 กอสรางบล็อกคอนเวอรด ประชาชนไดรับความ จํานวน 1 จุด 300,000 จํานวน การสัญจรไปมาของ กองชาง

บานหนองกระทุม หมูที่ 9 สะดวกในการคมนาคม ประชาชน ประชาชนสะดวก

บริเวณที่นานางวารินทร และปลอดภัย

แกะกระโทก

108 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 247,200 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานหนองหิน หมูท่ี 10 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 4  เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

จากบานนายสุเทพ ยาว 515 เมตร ใหบริการประชาชน

เจนฤทัยธรรม- ท่ีไร หนา 0.15 เมตร

นางสางเงนิ จีนดอน

109 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 600,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานหนองชงโค หมูที่ 11 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

จากที่ไรนางสาวอัมภากรณ ยาว 1,000 เมตร ใหบริการประชาชน

กรวยสวัสดิ-์ที่ไรนางถนอม หนา 0.15 เมตร

สลุงอยู

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 195



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

110 กอสรางถนนหินคลุก ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 510,000 จํานวน การสัญจรไปมาของ กองชาง

บานหนองชงโค หมูที่ 11 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร ประชาชน ประชาชนสะดวก

จากกลุมวิสาหกิจมันสําปะ ยาว 850 เมตร และปลอดภัย

หลังแปลงใหญ - ที่ไร หนา 0.15 เมตร

นายประเสริฐ กลหลัด

111 กอสรงถนนคอนกรีต ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 840,000 จํานวน เทศบาลมีถนนคอน กองชาง

เสริมเหล็ก บานหนองหวาย สะดวกในการคมนาคม เหล็ก ขนาดกวาง 4 เมตร ประชาชน กรีตเสริมเหล็กที่มี

หมูท่ี 14 จากบานนางเงิน ยาว 350 เมตร หนา มาตรฐานในการให

ดีเกษม-ท่ีไรนายเสนอ 0.15 เมตร บริการประชาชน

บองกระโทก พรอมลงไหลทาง

112 กอสรางถนนหินคลุกไทรเยย ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนหินคลุก 1,200,000 จํานวน เทศบาลมีถนนหินคลุก กองชาง

บานตลาดใหมสามัคคี สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 5  เมตร ประชาชน ที่มีมาตรฐานในการ

หมูท่ี 15 จากที่ไร ยาว 2,000 เมตร ใหบริการประชาชน

นายสาหราย-ที่ไรนางละมัย หนา 0.15 เมตร

คงสืบชาติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 196



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

113 กอสรางถนนคอนกรีต ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 667,000 จํานวน การสัญจรไปมาของ กองชาง

เสริมเหล็ก (บริเวณซอย สะดวกในการคมนาคม เหล็ก ขนาดกวาง 5 เมตร ประชาชน ประชาชนสะดวก

ไทยเจริญ 2) ยาว 234 เมตร และปลอดภัย

บานซับหวาย หมูท่ี 4 หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

1,170 ตารางเมตร

ไหลทางขางละ 0.50 เมตร

114 กอสรางถนนลาดยาง ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลาดยาง 3,240,000 จํานวน การสัญจรไปมาของ กองชาง

บานหนองชงโค หมูที่ 11 สะดวกในการคมนาคม ขนาดกวาง 5 เมตร ประชาชน ประชาชนสะดวก

จากบานนายฉออน ยาว 1,800 เมตร และปลอดภัย

อินประโคน ถึง เขตติดตอ ไหลทางขางละ0.50 เมตร

ตําบลหนองไมไผ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 197



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

115 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนไดรับความ กอสรางถนนคอนกรีต 13,346,000 จํานวน การสัญจรไปมาของ กองชาง

เหล็ก บานโนนสมบูรณ สะดวกในการคมนาคม เสริมเหล็ก ขนาดกวาง ประชาชน ประชาชนสะดวก

หมูท่ี 3 ถึงบานหนองกระ- 5 เมตร ยาว 5,000 เมตร และปลอดภัย

ทุม หมูที่ 9 หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม

เหล็กไมนอยกวา 25,000

ตารางเมตร ไหลทางขางละ

 0.50 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย       
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 198



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางปาย เพื่อใหการจัดเก็บภาษี กอสรางปาย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู ประชาชนเกิดการ กองคลัง

ประชาสัมพันธการจัดเก็บ และเพิ่มประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธการ ชําระภาษี ตื่นตัวในการเสีย

ภาษี ในการจัดเก็บรายได จัดเก็บภาษี จํานวน ภาษีมากขึ้น

ของเทศบาล 1 ปาย

ปริมาณงาน

ปายโครงการเหล็ก

ขนาด 2.5 เมตร

ยาว 5.00 เมตร

สูง 4.80 เมตร

ตามรูปแบบและ

รายการเทศบาล

ตําบลหนองหัวแรต

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
    เปาหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 199



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 กอสรางปาย เพื่อใหการจัดเก็บภาษี กอสรางปาย 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนผู ประชาชนเกิดการ กองคลัง

ประชาสัมพันธการจัดเก็บ และเพิ่มประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธการ ชําระภาษี ตื่นตัวในการเสีย

ภาษี ในการจัดเก็บรายได จัดเก็บภาษี จํานวน ภาษีมากขึ้น

ของเทศบาล 15 ปาย

ปริมาณงาน

ปายโครงการเหล็ก

ขนาดกวาง 1.20

เมตร สูง 3.00

เมตร ตามแบบรูป

และรายการของ

เทศบาลตําบล

หนองหัวแรต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
    เปาหมาย   (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ตัวช้ีวัด (KPI)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 200



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

-  แผนงานการศกึษา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางอาคาร เพ่ือใหเด็กมีพ้ืนท่ีเลน เพื่อจายเปนคากอสราง 450,000 จํานวนเด็ก เด็กจะมีพัฒนาการ กอง

อเนกประสงคของศูนย กลางแจงและทํา อาคารอเนกประสงค นักเรียน ทั้งทางดานรางกาย การศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมตาง ๆ ได ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และจิตใจที่ดีมาก

บานหนองหวาย บานหนองหวาย ขึ้นเด็กมีความสุข

บานหนองหัวแรตขนาด ทําใหอยากมา

8x16 เมตร จํานวน เรียนหนังสือ

1 หลัง สําหรับเปนสถาน

ที่ในการจัดกิจกรรมกลาง

แจง หลือลานเครื่องเลน

พัฒนาการของเด็ก

ปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก บานหนองหวาย

(บานหนองหัวแรต) ตาม

แบบรูปและรายการ

เทศบาลตําบล
หนองหัวแรต

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค

    เปาหมาย   (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 201



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว

- แผนงานการศกึษา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ อาหารกลางวัน เพื่อใหเด็กนักเรียนได จํานวน  140  คน ๗๘๔,๐๐๐ ๗๘๔,๐๐๐ ๗๘๔,๐๐๐ ๗๘๔,๐๐๐ ๗๘๔,๐๐๐ จํานวนนักเรียน เด็กนักเรียนมีสุขภาพ กองการศกึษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รับประทานอาหาร จํานวน 20 บาท/ มีโภชนาการสงู อนามัยที่ดี 

กลางวันครบทุกคน คน/วัน กวาเกณฑ
กําหนด

๒  อาหารเสริม (นม) เพ่ือใหเด็กนักเรียนไดรับ จํานวน 600  คน ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ จํานวนนักเรียน เด็กนักเรียนมีสุขภาพ กองการศกึษา

(ศพด.หนองหวาย, อาหารเสริมนมครบทุกคน มีโภชนาการสงู อนามัยที่ดี 

ร.ร.บานคลองสารเพชร ตลอดป กวาเกณฑ
กําหนดร.ร.บานบุกระโทก,

ร.ร.บานหนองกระทุม)

3 จัดงานวันเด็กแหงชาติ เพ่ือใหเด็กไดมีกิจกรรม จํานวน ๑ ครั้ง/ ป ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนเด็กที่ เด็กๆ ไดเขารวม กองการศกึษา

รวมกันไดแสดง เขารวม กิจกรรมและไดแสดง

ความสามารถ โครงการ ความสามารถ

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.02
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว

- แผนงานการศกึษา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ สูโลกกวางแหงการเรียนรู เพ่ือเปนการจัดการเรียน จํานวน ๑ คร้ัง/ป ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนมี กองการศกึษา

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การสอนแบบสราง นักเรียนที่เขา ประสบการณในการ

สังกัดเทศบาลตําบล ประสบการณตรงและเพ่ิม รวมโครงการ เรียนการสอนนอก

หนองหัวแรต ประสิทธิภาพใหแกเด็ก หองเรียนและเกิด

นักเรียน การเรียนรู

๕ ปฐมวัยสายสัมพันธศนูย เพ่ือเด็กเกิดแรงจูงใจเพ่ือ จํานวน ๑ คร้ัง/ ป ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
จํานวนผูเขารวม

โครงการ
เด็กๆ  ไดเขารวม กองการศกึษา

พัฒนาเด็กเล็กบานหนอง การศกึษาตอและเพ่ือ โครงการ กิจกรรมและไดแสดง

หวาย สรางความสัมพันธที่ดี ความสามารถ

ระหวางผูปกครอง เด็ก

คร ูและชุมชน

๖ กีฬาสานสัมพันธศูนย เพ่ือใหเด็กเกิดความสนุก จํานวน ๑ ครั้ง/ป ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จํานวนผูเขารวม

โครงการ
เด็กกลาแสดงออกใน กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กสังกัด สนานเพลิดเพลินและเสริม ครูและผูปกครอง โครงการ การทํากิจกรรมตาง ๆ 

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต พัฒนาการดานรางกายของ

เด็กนักเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว

- แผนงานการศกึษา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑศูนย เพื่อใชในการจัดการเรียน จํานวน 2 ครั้ง/ ป ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน เด็กนักเรียนมีคุณภาพ กองการศกึษา

พัฒนาเด็กเล็ก การสอนใหเพียงพอและ ครั้งที่จัดซื้อ ชีวิตที่ดีขึ้น

สังกัดเทศบาลตําบล ตรงกับความตองการของ

หนองหัวแรต ผูเรียน

8 จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือสงเสริมกระบวนการ เด็กเล็กวัย 2-5 ป 1,000,000 1,000,000 จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนมีคุณภาพ กองการศกึษา

ของเทศบาลตําบลหนอง เรียนรูและสงเสริมพัฒนา ทั้งในเขตและนอกเขต นักเรียน ชีวิตที่ดีขึ้น

หัวแรต หมูท่ี 6 การท้ัง 4 ดาน(ดานรางกาย 

อารมณ จิตใจ สังคมและ

สติปญญา)

๙ วันแมแหงชาติ เพ่ือใหเด็กรูจักแสดง เด็กนักเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนเด็ก เด็กกลาแสดงออกใน กองการศกึษา

ความรักตอแม สังกัดเทศบาลตําบล นักเรียน การทํากิจกรรมตาง ๆ

หนองหัวแรต และแสดงความรัก

ความกตัญูกตเวที

ที่มีตอมารดา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ตัวช้ีวัด (KPI)ที่
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
โครงการ วัตถุประสงค

     เปาหมาย    (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว

- แผนงานการศกึษา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ เยี่ยมบานเด็กศูนยพัฒนา เพ่ือสรางความเขาใจและ เด็กนักเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนเด็ก สรางความสัมพันธที่ดี กองการศกึษา

เด็กเล็ก ความสัมพันธอันดีระหวาง สังกัดเทศบาลตําบล นักเรียน ระหวางบานกับศูนย

บานกับโรงเรียน หนองหัวแรต พัฒนาเด็กเล็ก

๑๑ เกษตรอาหารกลางวันของ เพื่อใหเด็กปฐมวัยมี เพ่ือจายเปน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนเด็ก เด็กปฐมวัยไดรับ กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อาหารกลางวันท่ีมี คาใชจายการจัด นักเรียน อาหารท่ีมีคณุคา

คุณคาทางโภชนาการ งานสอนเด็กปฐมวัย ทางโภชนาการ

ทําเกษตรอาหารกลางวัน

ชองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลตําบล

หนองหัวแรต

๑๒ โตไปไมโกงของศนูยเด็ก เพื่อปลูกฝงทัศนคติ เพ่ือจายเปน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนเด็ก เด็กปฐมวัยไดรับ กองการศึกษา

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และคานิยมที่ถูกตอง คาใชจายการจัดงาน นักเรียน การปลูกฝงทัศนคติ

โตไปไมโกงของ และคานิยมไดอยาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ถูกตอง

สังกัดเทศบาลตําบล

หนองหัวแรต

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค

     เปาหมาย    (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ

แบบ ผ.02
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว

- แผนงานการศกึษา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 เสริมสรางเด็กโดยใช เพื่อปลูกฝงเด็กปฐมวัย เพ่ือจายเปนคาใชจายการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนเด็ก การใชชีวิตประจําวัน กอง

ปรัชญาเศรษฐกิจ ใหรูหลักการเศรษฐกิจ จัดงานเสริมสรางเด็กโดย นักเรียน ตามหลักการของ การศึกษา

พอเพียง พอเพียงใชในชีวิต ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอ เศรษฐกิจพอเพียง

ประจําวัน เพียงของศูนยพัฒนาเด็ก อยางรอบคอบ ไม

สังกัดเทศบาลตําบลหนอง- ฟุมเฟอย

หัวแรต

๑๔ ปรับปรุงซอมแซมอาคาร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน เพื่อจายเปนคาปรับปรุง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนเด็ก การจัดการเรียนการ กอง

หองน้ํา ฯลฯ ของศูนย การจัดการเรียนการสอน ซอมแซมอาคาร หองน้ํา นักเรียน สอนมีประสิทธิภาพ การศกึษา

พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ ของศนูยพัฒนา มากยิ่งข้ึน

เด็กเล็กสังกัดเทศบาล

ตําบลหนองหัวแรต

15 ตอเติมหลังคาอาคาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือจายเปนคาตอเตมิ 160,000 จํานวนเด็ก สถานที่ในการจัด กอง

เรียนของศูนยพัฒนา ในการจัดการเรียนการ หลังคาอาคารเรียนของ นักเรียน การเรียนการสอนมี การศึกษา

เด็กเล็กบานหนองหวาย สอน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน ประสิทธิภาพมาก

(บานหนองหัวแรต) หนองหวาย ยิ่งข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 206



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว

- แผนงานการศกึษา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ สอนนองสานปลาตะเพียน เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกเด็ก เพ่ือจายเปนคาใชจายการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนเกิดความ กอง

โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน นักเรียนไดตระหนักถึง จัดงานสอนเด็กปฐมวัยสาน นักเรียน เพลิดเพลินเกิดความ การศึกษา

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ความสําคัญของศิลป ปลาตะเพียน โดยใขภูมิ คิดสรางสรรคและเกิด

บานหนองหวาย หัตถกรรมภูมิปญญา ปญญาทองถ่ินของศูนย ความภูมิใจในบาน

ทองถ่ิน พัฒนาเด็กเล็กบานหนอง เกิดของตนเอง

หวาย โดยจายเปนคาวัสดุ

อุปกรณ คาปาย 

คาวิทยากร ฯลฯ

17 ปูกระเบ้ือง 12"x12" เพื่อจัดหองเรียนใหมี เพื่อจายเปนคาปูกระเบ้ือง 10,000 จํานวนเด็ก หองเรียนเอ้ือตอการ กอง

ระหวางอาคารเรียนของ มาตรฐานและสงเสริม 12"x12" ระหวางอาคาร นักเรียน เรียนรู หองเรียนเปน การศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การเรียนการสอน เรียนของศูนยพัฒนาเด็ก ไปตามมาตรฐาน

บานหนองหวาย เล็กบานหนองหวาย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ขนาดกวาง 2.80x4.25 กําหนด

เมตร หนา 0.10 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 207
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว

- แผนงานการศกึษา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๘ ปรับปรุงซอมแซมรั้ว เพื่อเปนไปตามมาตรฐาน เพ่ือจายเปนคาปรับปรุง 150,000 จํานวนเด็ก เด็กไดรับความปลอด กอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การดําเนินงานศูนยพัฒนา ซอมแซมรั้วศูนยพัฒนา นักเรียน ภัยเมื่อเขามาอยูใน การศึกษา

บานหนองหวาย เด็กเล็กบานหนองหวาย เด็กเล็กบานหนองหวาย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

(บานหนองหัวแรต) (บานหนองหัวแรต)

19 ปูอิฐหนอนบริเวณดาน เพื่อเปนไปตามมาตรฐาน เพ่ือจายเปนคาปูอิฐตัวหนอน 20,000 จํานวนเด็ก เด็กไดรับความปลอด กอง

หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การดําเนินงานศูนยพัฒนา บริเวณดานหนาศูนยพัฒนา นักเรียน ภัยเมื่อเขามาอยูใน การศึกษา

บานหนองหวาย เด็กเล็กกําหนด และเพ่ือ เด็กเล็กบานหนองหวาย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ความปลอดภัยของเด็ก

20 สนับสนุนคาใชจาย เพื่อเปนตามมาตรฐาน เพ่ือยกมาตรฐานของ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนเด็ก ยกระดับมาตรฐาน กอง

บริหารสถานศึกษา-คาจัด การดําเนินงานของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน ของศูนยพัฒนา การศกึษา

การเรียนการสอนของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัด ทต.หนองหัวแรต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว

- แผนงานการศกึษา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๑ สนับสนุนคาใชจาย เพื่อเปนตามมาตรฐาน เพ่ือยกมาตรฐานของ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน ยกระดับมาตรฐาน กอง

บริหารสถานศึกษา-คา การดําเนินงานของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บุคลากร ของศูนยพัฒนา การศกึษา

ใชจายในการพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก

บุคลากรทางการศึกษา

22 จัดทําเทียนพรรษาถวาย สืบสานวัฒนธรรม เพ่ือจายเปนคาจัดทําเทียน 250,000 250,000 250,000 250,000 ถวายเทียน ประชาชนไดรวม กอง

วัดในเขตพ้ืนที่ ประเพณีทางพุทธศาสนา พรรษาถวายวัดในพื้นที่ วันเขาพรรษา สืบสานวัฒนธรรม การศึกษา

ตําบลหนองหัวแรต ครบทุกวัด ประเพณีทางพุทธ-

ในตําบล ศาสนาอนุรักษ

หนองหัวแรต วัฒนธรรมประเพณี

ทองถ่ิน

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว

- แผนงานการศกึษา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 สนับสนุนคาใชจายการ เพื่อเปนการจัดการเรียน เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนมี กอง

บริหารสถานศึกษา-คาใช การสอนที่มีประสิทธิภาพ จัดการศึกษา สําหรับศูนย นักเรียน ประสิทธิภาพในการ การศึกษา

จายในการจัดการศึกษา พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล เรียนรู

ตําบลหนองหัวแรต จํานวน

107 คน โดยแยกรายการ

ดังน้ี

- คาหนังสือเรียน อัตราคน

ละ 200 บาท/ป

- คาอุปกรณการเรียน

อัตราคนละ 200 บาท/ป

- คาเครื่องแบบนักเรียน

อัตราคนละ 300 บาท/ป

- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

อัตราคนละ 430 บาท/ป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว

- แผนงานการศกึษา

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 อุดหนุนโรงเรยีน เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับ จํานวน 270 คน 1,000,000 1,040,000 1,080,000 1,100,000 1,140,000 จํานวนนักเรียนมี เด็กนักเรียนมี ร.ร.บานบุกระโทก

บานบุกระโทก โครงการ ประทานอาหารกลางวัน จํานวน 20 บาท/คน/วัน โภชนาการสูงกวา สุขภาพอนามัย

อาหารกลางวัน ครบทุกคน เกณฑกําหนด ที่ดี

๒๕ อุดหนุนโรงเรยีน เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับ จํานวน 190 คน 424,000 464,000 720,000 740,000 760,000 จํานวนนักเรียนมี เด็กนักเรียนมี ร.ร.บานบุกระโทก

บานหนองกระทุม ประทานอาหารกลางวัน จํานวน 20 บาท/คน/วัน โภชนาการสูงกวา สุขภาพอนามัย

โครงการอาหารกลางวัน ครบทุกคน เกณฑกําหนด ที่ดี

๒๖ อุดหนุนโรงเรยีน เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับ จํานวน 130 คน 360,000 400,000 480,000 500,000 520,000 จํานวนนักเรียนมี เด็กนักเรียนมี ร.ร.บานบุกระโทก

บานคลองสารเพชร ประทานอาหารกลางวัน จํานวน 20 บาท/คน/วัน โภชนาการสูงกวา สุขภาพอนามัย

โครงการอาหารกลางวัน ครบทุกคน เกณฑกําหนด ที่ดี

27 จัดทําสนามเด็กเลนสราง เพ่ือสงเสรมิใหเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย 20,000 จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนมี กองการศกึษา

ปญญาของศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู 14 สุขภาพอนามัย

เด็กเล็กบานหนองหวาย พัฒนาการท่ีสมบูรณ ที่ดี

หมูท่ี 14

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 7  ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ วันสงกรานต เพ่ือแสดงถึงความกตัญู จํานวน ๑ คร้ัง/ ป ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนผูสูงอายุ ผูสูงอายุมี กองการศกึษา

กตเวทีตอบุพการี และสืบ ที่เขารวม สุขภาพจิตดีและ

สานประเพณีวันสงกรานต กิจกรรม สืบสานประเพณี

สงกรานต

2 จัดซื้ออุปกรณกีฬา/ เพ่ือใหประชาชนมีอุปกรณ จํานวน ๑ คร้ัง/ป ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนหมูบานที่ ประชาชนมีอุปกรณ กองการศกึษา

เครื่องออกกําลังกาย กีฬาสําหรับออกกําลังกาย ไดรับการ กีฬาสําหรับออกกําลัง

สนับสนุน กาย

๓ แขงขันกีฬาทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหาร พนักงาน ผูบริหาร สมาชิกฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม ผูบริหาร สมาชิกสภา กองการศกึษา

สัมพันธ ลูกจางสมาชิกสภา ผูนํา พนักงาน ลูกจาง โครงการ  พนักงานลูกจาง ผูนําชุม

ชุมชน และสวนราชการท่ี ผูนําชุมชน และสวน ชน และสวนราชการตางๆ 

เขารวม มีความสัมพันธอัน ราชการตาง ๆ มีความสัมพันธอันดีตอกัน

ดีตอกันและสรางความ และสรางความสมานฉันท

สมานฉันทระหวางองคกร ระหวางองคกร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

     เปาหมาย    (ผลผลิต
ของโครงการ)

โครงการ ตวัชี้วัด (KPI)

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

ที่ วัตถุประสงค

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 212



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 7  ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ แขงขันกีฬาตานยาเสพติด เพ่ือใหประชาชนไดรวม ประชาชนในตําบล ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ จํานวนผูเขา เยาวชนและ
ประชาชน

กองการศกึษา

เทศบาลตําบล กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ทั้ง ๑๕ หมูบาน รวมโครงการ ไดใชเวลาวางใหเกิด

หนองหัวแรต กายสุขภาพจิต มีความ ประโยชนมีความ

สามัคคีในหมูคณะและ สามัคคีและหางไกล

หางไกลยาเสพติด ยาเสพติด

๕ ประเพณีแหเทียนพรรษา อนุรักษ/ สงเสริมศิลป จํานวน ๑ ครั้ง/ป ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จํานวนผูเขา ไดอนุรักษ กองการศกึษา

วัฒนธรรมอันดีงามให รวมโครงการ ศิลปวัฒนธรรมและ

คงอยูสืบไปและสงเสริม สงเสริมการทองเท่ียว

การทองเที่ยวเชิง เชิงวัฒนธรรม

วัฒนธรรม

6 สงนักกีฬาเขารวมการ เพื่อใหประชาชนไดรวม ประชาชนในตําบล 30,000 จํานวนผูเขา เยาวชนและประชาชน กองการศกึษา

แขงขันกีฬากับหนวยงาน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ หนองหัวแรต รวมโครงการ ไดใชเวลาวางใหเกิด

อื่น ๆ กาย สุขภาพจิต มีความ ประโยชนมีความสามัคคี

สามัคคีในหมูคณะและ และหางไกลยาเสพติด

หางไกลยาเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
ที่

     เปาหมาย    (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 213



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 7  ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ อุดหนุนคณะกรรมการ เพ่ือสืบสานประเพณี จํานวน 1 ครั้ง/ป ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน อนุรักษภูมิปญญา กองการศึกษา

หมูบานคลองสารเพชร วัฒนธรรมของประชาชน ที่เขารวมกิจกรรม ทองถ่ินใหสืบทอด

โครงการจัดงานประเพณี ในพื้นที่ ไปสูคนรุนตอไป

บุญบั้งไฟ

8 อุดหนุนคณะกรรมการ เพ่ือสืบสานประเพณี จํานวน 1 ครั้ง/ป ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน อนุรักษภูมิปญญา กองการศึกษา

หมูบานบุกระโทก วัฒนธรรมของประชาชน ที่เขารวมกิจกรรม ทองถ่ินใหสืบทอด

โครงการจัดงานประเพณี ในพื้นที่ ไปสูคนรุนตอไป

ลอยกระทง

9 สืบสานประเพณี อนุรักษ/ สงเสริมศิลป จํานวน ๑ ครั้ง/ป ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนผูเขา ไดอนุรักษ กองการศกึษา

วันสงกรานต วัฒนธรรมอันดีงามให รวมโครงการ ศิลปวัฒนธรรมและ

คงอยูสืบไปและสงเสริม สงเสริมการทองเท่ียว

การทองเที่ยวเชิง เชิงวัฒนธรรม

วัฒนธรรม

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 214



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 7  ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ จัดงานประเพณีหลอ อนุรักษ/ สงเสริมศิลป จํานวน ๑ ครั้ง/ป ๒๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนผูเขา ไดอนุรักษ กองการศกึษา

เทียนพรรษา วัฒนธรรมอันดีงามให รวมโครงการ ศิลปวัฒนธรรมและ

คงอยูสืบไปและสงเสริม สงเสริมการทองเท่ียว

การทองเที่ยวเชิง เชิงวัฒนธรรม

วัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 215



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 7  ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ อบรมธรรมะ เพ่ือพัฒนา เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จํานวน ๑ ครั้ง/ ป ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนผู ผูบริหาร สมาชิกฯ สํานักปลัด

คุณภาพชีวิต จริยธรรมใหแกผูบริหาร จํานวน ๑๕๐ คน เขารวมอบรม พนักงานลกูจาง 

สมาชิกสภาเทศบาล ธรรมะ เพ่ือ และประชาชน

พนักงานลกูจางและ พัฒนาคุณภาพ ท่ัวไปมีคุณธรรม

ประชาชนทั่วไป ชีวิต และจริยธรรม

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

     เปาหมาย    (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 216



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 7  ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ จัดนิทรรศการยอนยุค ๑. เพ่ือเฉลิมฉลองวันแหง จํานวน ๑ ครั้ง/ป ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน ประชาชนมีกิจกรรม สํานักปลัด

วิถีชีวิต ซุมเศรษฐกิจ ชัยชนะทาวสุรนารี ตําบล รวมกันสรางความ

พอเพียง ๒. เพ่ือสงเสริมการดําเนิน หนองหัวแรตที่ สามัคคีและสรางคา

การหมูบานเศรษฐกิจ เขารวมกิจกรรม นิยมวิถีชีวิตเศรษฐกิจ

พอเพียง พอเพียง และสงเสริม

๓. เพื่อสงเสริมการทองเท่ียว การทองเท่ียว

๒ โครงการจัดงานฉลองวัน ๑. เพ่ือเฉลิมฉลองวันแหง จํานวน ๑ ครั้ง/ป ๓๐๕,๐๐๐ ๓๐๕,๐๐๐ จํานวนประชาชน ประชาชนมีกิจกรรม สํานักปลัด

แหงชัยชนะทานทาว ชัยชนะทาวสุรนารี (งบ ทต.) (งบ ทต.) ที่เขารวม
โครงการ

รวมกันสรางความ อ.หนองบุญมาก

สุรนารี และนิทรรศการ ๒. เพ่ือสงเสริมการดําเนิน (งบ อปท.ในเขต (งบ อปท.ในเขต สามัคคีและสรางคา

ยอนยุค วิถีชีวิตเศรษฐกิจ การหมูบานเศรษฐกิจ อ.หนองบุญมาก) อ.หนองบุญมาก) นิยมวิถีชีวิตเศรษฐกิจ

พอเพียง พอเพียง พอเพียง และสงเสริม

๓.เพื่อสงเสริมการทองเท่ียว การทองเท่ียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 217



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 7  ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ จัดงานฉลองวันแหง ๑. เพ่ือเฉลิมฉลองวันแหง จํานวน ๑ ครั้ง/ป ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน ประชาชนมีกิจกรรม สํานักปลัด

ชัยชนะทาวสุรนารี ชัยชนะทาวสุรนารี ที่เขารวม
โครงการ

รวมกันสรางความ อ.หนองบุญมาก

๒. เพ่ือสงเสริมการดําเนิน สามัคคีและสรางคา

การหมูบานเศรษฐกิจ นิยมวิถีชีวิตเศรษฐกิจ

พอเพียง พอเพียง และสงเสริม

๓.เพื่อสงเสริมการทองเท่ียว การทองเท่ียว

วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 218



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 10  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

- แผนงานการเกษตร

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ กอสรางสวนสุขภาพ/ เพื่อเปนสถานท่ีพักผอน สวนสาธารณะ/ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนหมูบาน/ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

สวนสาธารณะ/ ปรับปรุง หยอนใจและออกกําลัง สวนสุขภาพ ๑ แหง/ป จํานวนคร้ังที่ สําหรับพักผอน กองสาธารณสุขฯ

ภูมิทัศน  หมูที่ ๑, ๖, ๗ กาย ในหมูบาน ดําเนินการ หยอนใจในหมูบาน

๒ โครงการปลูกตนไมเฉลิม ๑.เสริมพื้นที่ปาสราง ปลูกตนไมอยางนอย ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน พื้นท่ีปาเพิ่มขึ้น สํานักปลัด

พระเกียรติ พระบาทสมเด็จ ความอุดมสมบูรณ ๕,๐๐๐ ตน/ ป ประชาชนตําบล พื้นท่ีการชะลาง

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ๒.ลดการชะลางพัง จํานวน 3 ครั้ง/ป หนองหัวแรตที่ ลดลงรายไดเสริม

และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ทะลายของดิน เขารวม ของชุมชน

พระบรมราชนีนาถ(ปลูกปา ๓. เพิ่มรายไดเสริมใน กิจกรรม

ถวายพอ ฯลฯ) พรอมฟนฟู ชุมชน

และซอมแซม สภาพปา

สาธารณะ

     เปาหมาย    (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 219



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 10  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

    ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

- แผนงานการเกษตร

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 คลองสวย น้ําใส คนไทย เพื่อปรับปรุงสภาพ หมูที่ 1 - 15 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนหมูบาน/ มีแมนํ้าลําคลอง สํานักปลัด

มีความสุข แมนํ้าลําคลอง แหลงนํ้า จํานวนครั้งท่ี แหลงนํ้าสาธารณะ กองสาธารณสุขฯ

สาธารณะทําใหสามารถ ดําเนินการ สามารถใชงานได

ใชงานไดตลอดท้ังป ตลอดทั้งป

4 ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียติ เพ่ือฟนฟูสภาพปา มีผูเขารวมโครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขารวม เพ่ือรณรงคสงเสริม สํานักปลัด

สมเด็จพระเจาอยูหัว อนุรักษที่มีสภาเส่ือม ประกอบดวยผูบริหาร โครงการ การปลูกปาในพ้ืนที่

มหาวชิราลงกรณ โทรมใหฟนคนืความอุดม สมาชิกสภาเทศบาล เปนการดูดซับน้ํา

บดินทรเทพยวรางกูร สมบูรณและเพ่ิมพื้นที่ พนักงานเทศบาล ตามธรรมชาตินํา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิม ปาไมในพื้นที่ในเขต พนักงานจาง กํานัน ความชุมชื้นมาสู

พระชนมพรรษา ชุมชนทองถ่ิน ผูใหญบาน สวนราชการ ชุมชน

28 กรกฎาคม อําเภอหนองบุญมาก

อปท.ในเขตอําเภอ

หนองบุญมาก ทั้ง 8 แหง

หนวยงานเอกชนและ

ประชาชนทั่วไป ฯลฯ

โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 220



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

       5.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

-  แผนงานการเกษตร

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ อนุรักษและพัฒนา 1) เพื่อสนองพระราชดํา 1) กิจกรรมปลูกรักษาพืช ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน ไดรวมสนอง สํานักปลัด

สมุนไพรในทองถ่ินตาม ริตามโครงการอนุรักษ สมุนไพรในทองถิ่น ที่เขารวม พระราชดําริตาม

โครงการอนุรักษ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา 2) กิจกรรมอนุรักษและ โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพีชอันเน่ืองมา จากพระราชดําริสมเด็จ ใชประโยชนพืชสมุนไพร พันธุกรรมพืชอัน

จากพระราชดําริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ ในทองถิ่น เนื่องมาจากพระราช

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดําริสมเด็จพระเทพ

สยามบรมราชกุมารี 2) เพ่ือเปนแหลงเรียนรู รัตนราชสุดาฯ

คุณลักษณะพืชสมุนไพร สยามบรมราชกุมารี

ประโยชนและสรรพคุณ

จากพืชสมุนไพร

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 221



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

       5.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

-  แผนงานการเกษตร

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖ อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน 1) เพื่อสนองพระราชดํา 1) กิจกรรมปกปอง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิม สํานักปลัด

เน่ืองมาจากพระราชดําริ ริตามโครงการอนุรักษ พันธุกรรมพืช ที่เขารวม มากขึ้นในพื้นท่ี

สมเด็จพระเทพรัตนราช- พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมา 2) กิจกรรมสํารวจเก็บ เทศบาลตําบลหนอง

สุดาฯสยามบรมราชกุมารี จากพระราชดําริสมเด็จ รวบรวมพันธุกรรมพืช หัวแรตและปลูกฝง

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 3) กิจกรรมปลูกรักษา จิตสํานึกราษฎรใน

สยามบรมราชกุมารี พันธุกรรมพืช ทองถิ่นใหมีใจรักตน

(อพ.สธ.) ไม รักปาไม และหวง

2) เพ่ือฟนฟูสภาพปา แหนทรพัยากรปาไม

อนุรักษและพัฒนา และสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรทองถิ่นในเขต

เทศบาลตําบลหนองหัว

แรตท่ีมีสภาพเสื่อมโทรม

ใหฟนคืนความอุดม

สมบูรณ

     เปาหมาย    (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 222



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

       5.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

-  แผนงานการเกษตร

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ ปาชุมชนบานโนนสมบูรณ เพ่ือใหราษฎรมีสวนรวม ประชาชนในตําบล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผูท่ีเขา ราษฎรในชุมชนมี สํานักปลัด

หมูท่ี 3 ในการดูแลรักษา หนองหัวแรต รวมโครงการ สวนรวมและไดรับ

ทรัพยากรปาไมอยาง ประโยชนจากการ

ตอเนื่อง ดูแลรักษาปาชุมชน

8 ปาชุมชน เพ่ือใหราษฎรมีสวนรวม ประชาชนในตําบล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผูท่ีเขา ราษฎรในชุมชนมี สํานักปลัด

บานหนองกระทุม หมูที่ 9 ในการดูแลรักษา หนองหัวแรต รวมโครงการ สวนรวมและไดรับ

ทรัพยากรปาไมอยาง ประโยชนจากการ

ตอเนื่อง ดูแลรักษาปาชุมชน

9 ปาชุมชนบานโนนสะอาด เพ่ือใหราษฎรมีสวนรวม ประชาชนในตําบล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผูท่ีเขา ราษฎรในชุมชนมี สํานักปลัด

หมูท่ี 12 ในการดูแลรักษา หนองหัวแรต รวมโครงการ สวนรวมและไดรับ

ทรัพยากรปาไมอยาง ประโยชนจากการ

ตอเนื่อง ดูแลรักษาปาชุมชน

10 ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ประชาชนในตําบล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนผูท่ีเขา พื้นปามีความอุดม สํานักปลัด

สมเด็จพระนางเจาฯ สมเด็จพระนางเจาฯ หนองหัวแรต รวมโครงการ สมบูรณ 

พระบรมราชินี เน่ืองใน พระบรมราชินี และเพ่ือ

โอกาสวันเฉลิมพระชนม- เปนการฟนฟูปาใหอุดม

พรรษา 3 มิถุนายน สมบูรณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 223



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ เลือกตั้งนายกเทศมนตรี เพื่อจัดการเลือกตั้งของ ประชาชนในเขต ๒,๕๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน ประชาชนไดมีสวน
รวม

สํานักปลัด

และสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตําบลหนอง เทศบาล ท่ีมาใชสิทธิ
เลือกตั้ง

ในการเลือกตั้ง

หัวแรต

2 เลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน เพื่อจัดการเลือกตั้งของ ประชาชนในเขต ๒,๕๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน ประชาชนไดมีสวน
รวม

สํานักปลัด

และสมาชิกสภาทองถ่ิน เทศบาลตําบลหนอง เทศบาล ท่ีมาใชสิทธิ
เลือกตั้ง

ในการเลือกตั้ง

หัวแรต

๓ จัดทําแผนที่ภาษีและ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดเก็บภาษีได ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ รอยละของการ การจัดเก็บภาษีมี กองคลัง

ทะเบียนทรัพยสนิ การจัดเก็บภาษีของ ๑๐๐% จัดเก็บภาษี ประสิทธิภาพ

เทศบาลตําบล เทศบาล สามารถจัดเก็บได 

หนองหัวแรต ๑๐๐%

4 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับ จํานวน 1 ครั้ง/ป 180,000 180,000 จํานวน ประชาชนทุกภาค สํานักปลัด

พระเกียรติพระบาทสมเด็จ อําเภอหนองบุญมากใน (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประชาชนที่เขา สวนเขารวม อ.หนองบุญมาก

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย การจัดงานรัฐพิธี (งบ อปท.ในเขต (งบ อปท.ในเขต รวมกิจกรรม กิจกรรมโดยพรอม

 เดชเน่ืองในโอกาสเฉลิม อ.หนองบุญมาก) อ.หนองบุญมาก) เพรียงกัน

พระชนมพรรษา 

5 ธันวาคม 

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและท่ีผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 224



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 จัดกิจกรรมเฉลิม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับ จํานวน 1 ครั้ง/ป 90,000 90,000 จํานวน ประชาชนทุกภาค สํานักปลัด

พระเกียรติพระบรมราชินี อําเภอหนองบุญมากใน (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประชาชนที่เขา สวนเขารวม อ.หนองบุญมาก

นาถเน่ืองในโอกาส การจัดงานรัฐพิธี (งบ อปท.ในเขต (งบ อปท.ในเขต รวมกิจกรรม กิจกรรมโดยพรอม

มหามงคล เฉลิมพระชนม อ.หนองบุญมาก) อ.หนองบุญมาก) เพรียงกัน

พรรษา 12 สิงหาคม

6 จัดงานวันปยมหาราช เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับ จํานวน 1 ครั้ง/ป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน ประชาชนทุกภาค สํานักปลัด

อําเภอหนองบุญมากใน ประชาชนที่เขา สวนเขารวม อ.หนองบุญมาก

การจัดงานรัฐพิธี รวมกิจกรรม กิจกรรมโดยพรอม

เพรียงกัน

7 วันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับ จํานวน 1 ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 จํานวน ประชาชนทุกภาค สํานักปลัด

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อําเภอหนองบุญมากใน ประชาชนที่เขา สวนเขารวม อ.หนองบุญมาก

พระบรมราชินีนาถ การจัดงานรัฐพิธี รวมกิจกรรม กิจกรรมโดยพรอม

พระบรมราชนนีพันป เพรียงกัน

หลวง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 225



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 จัดกิจกรรมเนื่องในวัน รวมแสดงความจงรักภักดี จํานวน 1 ครั้ง/ป 15,000 15,000 15,000 จํานวน ประชาชนทุกภาค สํานักปลัด

คลายวันสวรรคต และรําลึกในพระมหา ประชาชนที่เขา สวนเขารวม อ.หนองบุญมาก

พระบาทสมเด็จพระปรมิน กรุณาธิคุณ พระบาท รวมกิจกรรม กิจกรรมโดยพรอม

ทร มหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระปรมินทร เพรียงกัน

บรมนาถบพิตร มหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร

9 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส รวมแสดงความจงรักภักดี จํานวน 1 ครั้ง/ป 30,000 30,000 30,000 จํานวน ประชาชนทุกภาค สํานักปลัด

วันคลายวันเฉลิมพระชนม และรําลึกในพระมหา ประชาชนที่เขา สวนเขารวม อ.หนองบุญมาก

พรรษาพระบาทสมเด็จ กรุณาธิคุณ พระบาท รวมกิจกรรม กิจกรรมโดยพรอม

พระปรมินทรมหาภูมิพล สมเด็จพระปรมินทร เพรียงกัน

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร มหาภูมิพลอดุลยเดช

วันชาติและวันพอแหง บรมนาถบพิตร

ชาติ 

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 226



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 อบรมใหความรูดาน เพื่อใหประชาชนมีความ 1 ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนมีความรู สํานักปลัด

กฎหมายที่สามารถนํามา รูเบื้องตนเก่ียวกับ ประชาชนเขตเทศบาล รอยละ 50 เก่ียวกับกฎหมาย

ใชในชีวิตประจําวัน กฎหมายที่จําเปนใน ตําบลหนองหัวแรต รูกฎหมาย เบื้องตนเพ่ือใชใน

ชีวิตประจําวัน เพ่ิมขึ้น ชีวิตประจําวัน

11 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียติและ หัวหนาสวนราชการ 
หัวหนา

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวม ประชาชนไดรวมนอม สํานักปลัด

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ถวายพระราชกุศลแด หนวยงานรัฐวิสาหกิจ โครงการ รําลึกในพระมหา

สมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระเจาอยูหัว ขาราชการ เจาหนาที่ของ
รัฐ

กรุณาธิคุณและแสดง

28 กรกฎาคม ของทุกป มหาวชิราลงกรณ ผูบริหารองคกรปกครอง ความจงรักภักดีแด

บดินทรเทพยวรางกูร สวนทองถ่ิน กํานัน ผูใหญ สมเด็จพระเจาอยูหัว

บาน สมาชิกเหลากาชาด

ชมรมพอคา ประชาชน

นักเรียน นักศึกษา

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 227



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ เพื่อใหคณะผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา ผูบริหารทองถิ่น สํานักปลัด

ในการปฏิบัติงาน สมาชิกสภาเทศบาลและผูนํา สมาชิกสภาเทศบาล รวมโครงการ สมาชิกสภาเทศบาล

ชุมชน เทศบาลตําบลหนอง และผูนําชุมชนเทศบาล และผูนําชุมชนของ

หัวแรตไดเรียนรูหลักการ ตําบลหนองหัวแรต เทศบาลตําบลหนอง

บริหารงานของทองถ่ินอ่ืนท่ี อบรมสัมมนาและศึกษา หัวแรตไดพัฒนา

ประสบความสําเร็จนํามา ดูงาน จํานวน 100 คน วิสัยทัศนและนํา

ปรับใชในการพัฒนา ความรูมาปรับใขใน

ทองถิ่นของตนเอง ทองถ่ินของตนเอง

13 จัดงานพระราชพิธีบรม เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ หนวยงานราชการ 100,000 จํานวนผูเขา เปนการเทิดทูน

ราชาภิเษก พุทธศักราช พระเกียรติสมเด็จพระเจาอยู หนวยงานรัฐวิสาหกิจ รวมโครงการ สถาบันพระมหา-

2562 หัวมหาวชิราลงกรณ บินทร ผูบริหารองคกรปกครอง กษัตริยใหมีความ

เทพยวรางกูร พระมหากษัตริย สวนทองถิ่น เจาหนาที่ มั่นคงเปนศูนยรวม

ไทย รัชกาลท่ี 10 แหงพระ ของรัฐ กํานัน ผูใหญบาน จิตใจและความรัก

ราชวงศจักรีเน่ืองในโอกาส สมาชิกเหลากาชาด ชมรม ความสามัคคีของคน

มหามงคลพระราชพิธีบรม พอคา ภาคเอกชน ในชาติ

ราชาภิเษก นักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 228



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 ปกปองสถาบัน เพ่ือสรางความเขมแข็งและ จํานวน ๑ ครั้ง/ป ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวน ประชาชนมีศูนย สํานักปลัด

มั่นคงใหแกสถาบันพระ ผูเขารวม รวมจิตใจที่เขมแข็ง 

มหากษัตริยอันเปนศูนย โครงการ และมีความสามัคคี

รวมจิตใจของชาวไทย

15 เทศบาลเคลื่อนที่ แนะนําการใหบริการ จํานวน ๑ ครั้ง/ป ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนประชา ไดรับทราบปญหา สํานักปลัด

ของเทศบาลและ ชนที่มีสวนรวม ของประชาชนและ

รับทราบปญหาของ และแสดง แลกเปลี่ยนความ

ประชาชน ความคิดเห็น คดิเห็น

และขอเสนอแนะ

๑๖ เพ่ิมศักยภาพการ เพ่ือสรางความรูและ ผูบริหาร  สท. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนผู ผูบริหาร สมาชิก สาํนักปลัด

ปฏิบัติงาน วิสัยทัศนการทํางานของ พนักงานเทศบาล เขารวม สภาพนักงาน

ผูบริหาร สมาชิกฯ พนักงานจาง ฯ ฯลฯ โครงการ เทศบาล และ

พนักงานเทศบาล ลูกจาง ลูกจาง มีความรู

ฯลฯ และวิสัยทัศนในการ

ทํางาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค

     เปาหมาย    (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 229



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาส เพ่ือเปนการเฉลิม หนวยงานราชการ หนวยงาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผูเขารวม เปนการเทิดทูน สํานักปลัด

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเกียรติสมเด็จพระนาง รัฐวิสาหกิจ ผูบริหารองคกร โครงการ สถาบันพระมหา

สมเด็จพะนางเจาฯ เจาฯ พระบรมราชินี ปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่ กษัตริยใหมีความ

พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี 10 ของรัฐ กํานัน ผูใหญบาน มั่นคงเปนศูนยรวม
สมาชิกเหลากาชาด ชมรม จิตใจและความรัก

พอคา ภาคเอกชน นักเรียน ความสามัคคขีองคน

นักศึกษาและประชาชน ในชาติ

ทั่วไป

18 การจัดกิจกรรมเน่ืองใน เพื่อเฉลิมพระเกียติและ หัวหนาสวนราชการ หัวหนา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผูเขารวม เปนการเทิดทูน สํานักปลัด

โอกาสวันคลายวันเฉลิม ถวายพระราชกุศลแด หนวยงานรัฐวิสาหกิจ โครงการ สถาบันพระมหา

พระชนมพรรษา สมเด็จ สมเด็จพระเจาอยูหัว ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ กษัตริยใหมีความ

พระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ ผูบริหารองคกรปกครอง มั่นคงเปนศูนยรวม

บดินทรเทพยวรางกูร สวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญ จิตใจและความรัก

บาน สมาชิกเหลากาชาด ความสามัคคขีองคน

ชมรมพอคา ประชาชน ในชาติ

นักเรียน นักศึกษา

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 230



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการจัดการบานเมืองท่ีดี

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 จิตอาสา "เราทําความดี เพื่อเปนการสานตอ จิตอาสาตําบล 15,000 15,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนจิตอาสา จิตอาสาในตําบล สํานักปลัด

ดวยหัวใจ" พระราชดําริของโครงการ หนองหัวแรต ทั้งหมด ตําบล หนองหัวแรตไดมี

จิตอาสา "เราทําความดี 15 หมูบาน หนองหัวแรต สวนรวมในการทํา

ดวยหัวใจ" ของสมเด็จ ความดี ดวยหัวใจ

พระเจาอยูหัวมหาวชิรา ตอสังคม ชุมชน

ลงกรณ บดินทรเทพยว

รางกูร

20 จัดพิธีถวายดอกไมจันทน เพื่อนอมรําลึกถึงพระ ประชาชนตําบล 100,000 ประชาชน ประชาชนตําบล สํานักปลัด

งานพระราชพิธีถวายพระ มหากรุณาธิคณุ หนองหัวแรต ตําบล หนองหัวแรตนอม

เพลิงพระบรมศพพระบาท พระบาทสมเด็จ หนองหัวแรต รําลึกถึงพระมหา

สมเด็จพระปรมินทรมหา พระปรมินทรมหาภูมิพล กรุณาธิคุณ

ภูมิพลอดุลยเดช อดุลยเดช พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ

งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 231



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการจัดการบานเมืองท่ีดี

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวม เพื่อเผยแพรขอมูลขาว จัดต้ังศูนยปฏิบัติการรวม 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จํานวน ประชาชนไดรับ สํานักปลัด

ในการชวยเหลือ สาร หลักเกณฑและ ในการชวยเหลือประชาชน ประชาชน ความชวยเหลือและ

ประชาชนของเทศบาล วิธีการในการชวยเหลือ ของเทศบาลตําบลหนอง ไดรับบริการในดาน

ตําบลหนองหัวแรต ประชาชน หัวแรต จํานวน 1 แหง ตางๆ

2 การติดตามและประเมิน เพื่อดําเนินการติดตาม การติดตามและประเมิน - - - - - ปละ 2 ครั้ง ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

ผลแผนพัฒนา และประเมินผลแผน ผลแผนพัฒนาปละ 2 ในการตรวจสอบการ

พัฒนา ครั้ง ปฏิบัติงานของ

เทศบาล

3 การติดตามและประเมิน เพ่ือติดตามและประเมิน ติดตามและประเมินผล - - - - - ปละ 1 ครั้ง การทํางานมี ทุกสวนราชการ

ผลการควบคุมภายใน ผลการควบคุมภายใน การควบคุมภายใน ประสิทธิภาพและ

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต อยางนอยปละ 1 ครั้ง เกิดความโปรงใส

4 ปรับปรุงระบบควบคุม เพ่ือปรับปรุงระบบ ปรับปรุงระบบควบคมุ - - - - - ปละ 1 คร้ัง การทํางานมี ทุกสวนราชการ

ภายใน ควบคุมภายในเทศบาล ภายในในงวดท่ีพบความ ประสิทธิภาพและ

ตําบลหนองหัวแรต เส่ียง เกิดความโปรงใส

ที่
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
วัตถุประสงคโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 232



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการจัดการบานเมืองท่ีดี

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 รายงานผลการดําเนิน เพื่อรายงานผลการ รายงานผลการดําเนินงาน - - - - - ปละ 1 ครั้ง การทํางานมี ทุกสวนราชการ

งานประจําป ดําเนินงานประจําปของ ประจําปอยางนอยปละ ประสิทธิภาพและ

เทศบาลตําบลหนองหัว- 1 ครั้ง เกิดความโปรงใส

แรต

6 ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง เพื่อใหการทํางานมี ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง - - - - - มีการปรับปรุง ทําใหการปฏิบัติงาน สํานักปลัด

ประสิทธิภาพและมี อยางนอยปละ 1 ครั้ง อยางสมํ่าเสมอ ดานบุคลากรเปนไป

บุคลากรเพียงพอกับ อยางถูกตองแมนยํา

ปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น

7 จัดทําแผนพัฒนา เพื่อจัดทําแผนพัฒนา จัดทําแผนพัฒนา - - - - - ปละ 1 ครั้ง ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

เทศบัญญัติฯ และการ เทศบัญญัติฯ และการ เทศบัญญัติฯ ในการตรวจสอบการ

ติดตามประเมินผลแผน ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา และติดตามประเมินผล ปฏิบัติงานของ

พัฒนา แผนพัฒนา ปละ 1 ครั้ง เทศบาล

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 233



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการจัดการบานเมืองท่ีดี

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 กิจกรรม 5 ส ในสํานักงาน เพ่ือสงเสริมการมีสวน บุคคลในสังกัดเทศบาล - - - - - ผูเขารวม มีสวนรวมในการ ทุกสวนราชการ

เทศบาลตําบลหนองหัว รวมในการดําเนินกิจกรรม ตําบลหนองหัวแรต โครงการ ดําเนินกิจกรรม 5ส

แรต 5 ส สูการปฏิบัติงานอยาง สูการปฏิบัติงานอยาง

เปนระบบและมีคุณภาพ เปนระบบและมี

และพัฒนาหนวยงานให คุณภาพและพัฒนา

เปนหนึ่งในการใหบริการ หนวยงานใหเปนหนึ่ง

โดยการนํากิจกรรม 5ส ในการใหบริการโดย

มาพัฒนา การนํากิจกรรม 5ส.

มาพัฒนา

9 สถานที่ทํางานนาอยูนา บุคลากรรับรู และเห็น สํานักงานเทศบาลตําบล - - - - - ผูเขารวม ทําใหสํานักงาน ทุกสวนราชการ

ทํางาน คุณคาของการมีสถานที่ หนองหัวแรต โครงการ เทศบาลตําบล

ทํางานที่นาอยู นาทํางาน หนองหัวแรตเปน

สถานที่ทํางานนาอยู

นาทํางาน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 234



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการจัดการบานเมืองท่ีดี

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวม เพ่ือสนับสนุนศูนย อุดหนุนศนูยปฏิบัติการ - 16,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน 1 คร้ัง ประชาชนไดรับความ สํานักปลัด

ในการชวยเหลือ ปฏิบัติการรวมในการ รวมในการชวยเหลือ (อุดหนุน) ชวยเหลือจากศูนย

ประชาชนขององคกร ชวยเหลือประชาชนของ ประชาชนขององคกร ปฏิบัติการรวมในการ

ปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล ปกครองสวนทองถ่ิน ชวยเหลือประชาชน

ใหกับองคการบริหาร ลุงเขวา ใหกับองคการบริหาร ขององคกรปกครอง

สวนตําบลลุงเขวา สวนตําบลลุงเขวา สวนทองถ่ิน

11 จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ เจาหนาที่ออกไปให 20,000 20,000 20,000 รอยละที่เพิ่มขึ้น ระบบการจัดเก็บ กองคลัง

การจัดเก็บรายไดของ บริการประชาชนนอก ของรายได รายไดของเทศบาล

เทศบาล สถานที่และนอกเวลา มีประสิทธิภาพเพ่ิม

ราชการในการจัดเก็บภาษี มากขึ้น

12 อุดหนุนเหลากาชาด เพ่ือเปนคาใชจายในการ จํานวน 1 ครั้ง/ป ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนคร้ัง เพิ่อเพ่ิมประสิทธ-ิ สํานักปลัด

จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมตาง ๆ ของ ที่อุดหนุน ภาพการบริหารงาน

เหลากาชาดจังหวัด ของเหลากาชาด

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 235



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการจัดการบานเมืองท่ีดี

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดงานประเพณี 18 มีนา เพ่ือเปนการราํลึกถึง คณะผูบริหารทองถ่ิน 15,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวม 1. คณะผูบริหาร สํานักปลัด

วันทองถ่ินไทย พระมหากรุณาธิคุณ สมาชิกสภาเทศบาล โครงการ พนักงานเทศบาล

แหงพระบาทสมเด็จ พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางได

พระจุลจอมเกลาเจาอยู ประจํา พนักงานจาง ตระหนักถึงบทบาท

หัว และเผยแพรบทบาท หนวยงานราชการภาครัฐ ของตนในการบริการ

ภารกิจ และความสําคัญ ภาคเอกชนและประชาชน ประชาชนและมีจิต

ขององคกรปกครอง ท่ัวไป สาธารณะ

สวนทองถิ่นในการให 2. ประชาชนเขาใจ

บริการสาธารณะแก บทบาทและความ

ประชาชน สําคัญขององคกร

ปกครองสวนทอง

ถิ่นในการพัฒนา

ที่
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 236



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 9  ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ใหความรูในการชวยเหลือ เพื่อใหประชาชนและ ประชาชน และ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผู ประชาชนและ สํานักปลัด

และปองกันบรรเทา เยาวชนสามารถชวย เยาวชน จํานวน เขารวม เยาวชนสามารถ

สาธารณภัยแกเจาหนาที่ เหลือและปองกันภัย 80 คน โครงการ ชวยเหลือและ

เยาวชน และประชาชน เบื้องตนได ปองกันภัยเบ้ืองตน

ได

๒ รณรงคชุมชนปลอด เพ่ือพัฒนาความเขมแข็ง ประชาชนใน ๑๕ หมู ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ จํานวนครั้งท่ี ประชาชนมีความ สาํนักปลัด

อบายมุขและยาเสพติด หมูบานปลอดยาเสพติด จํานวน ๒ ครั้ง/ ป รณรงค เขมแข็งและ

หางไกลจากยา

เสพติด

๓ ปองกันและแกไขปญหา เพ่ือพัฒนาความเขมแข็ง ประชาชนใน ๑๕ หมู ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้งท่ี ประชาชนมีความ สํานักปลัด

ยาเสพติด หมูบานปลอดยาเสพติด จํานวน 1 คร้ัง/ ป รณรงค เขมแข็งและ

หางไกลจากยา

เสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 237



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 9  ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ ประชารัฐรวมใจสราง สรางพลังมวลชนจากความ เครอืขายทําหนาที่ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน ไดรับขาวสารยา สํานักปลัด

หมูบานชุมชนมั่นคงปลอด สมัครใจท่ีมีสวนชวยเหลือ หาขาวสารยาเสพติด ผูเขารวม เสพติดในเชิงลึก

ภัยยาเสพติดอยางยั่งยืน ทางราชการในการแกไข ในพ้ืนที่หรือหมูบาน โครงการ ของพื้นท่ีหรือ

ปญหายาเสพติด หมูบาน

๕ ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อความปลอดภัยใน ๑๕ จุด/ป ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนจุดการ ประชาชนมีความ กองชาง

ปายจราจร กระจกโคง การขับขี่ยานพาหนะ ติดตั้งสัญญาณ ปลอดภัยการขับขี่

ฯลฯ ไฟจราจร ปาย ยานพาหนะมากขึ้น

จราจร ฯลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 238



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 9  ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖ กิจกรรมการบําบัดฟนฟู เพ่ือบูรณาการและประสาน เปนคาใชจาย ๑๗๕,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ จํานวนผูเขา ประชาชนในพ้ืนที่ สํานักปลัด

โดยการนําผูเสพ/ผูติดยา งานสวนราชการท่ีเก่ียวของ การอบรมบําบัด รับการบําบัด ไดรับการเสรมิสราง

เสพติดที่สมัครใจหรือกึ่ง เชน อําเภอสาธารณสุข ฟนฟูสําหรับผูเสพ ฟนฟูยาเสพติด ภูมิคุมกันปองกัน

สมัครใจเขารับการอบรม  ผูนําทองถ่ิน กํานันผูใหญ ผูติดและ และไดรับการ

บําบัดรักษา บานรวมดําเนินการอบรม ประสานงานสวน สงเสริมในการรวม

บําบัดฟนฟู หรือรวมกับ ราชการท่ีเกี่ยวของ พลังตอสูปญหายา

หนวยงานในระดับ เสพติด

จังหวัด

๗ ติดตั้งกลองวงจรปด เพื่อปองกันและเฝาระวัง ติดตั้งกลองวงจร ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ จํานวน สามารถปองปราม สํานักปลัด

(CCTV) บริเวณจุดเสี่ยง ภัยตางๆท่ีอาจจะเกิดขึ้น ปด(CCTV) หมูบานที่ติดต้ัง ภัยตางๆได กองชาง

หมูท่ี ๑ - หมูที่ ๑๕ ในพ้ืนที่ตําบล บริเวณจุดเสี่ยง กลองวงจรปด

หนองหัวแรต หมูท่ี ๑-หมูที่ ๑๕ (CCTV)

งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
ตัวช้ีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค

     เปาหมาย    (ผลผลิต
ของโครงการ)

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 239



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 9  ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘ ปองกันและแกไขปญหายา เพ่ือบูรณาการและประสาน เปนคาใชจาย ๖๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ ๖๒,๕๐๐ จํานวนผูเขา ผูผานการเขารับ สํานักปลัด

เสพติดกิจกรรมการฝก งานสวนราชการท่ีเก่ียวของ สําหรับการฝก รับการฝก การฝกอบรมมี

อาชีพใหกับผูติด/ผูเสพยา เชน อําเภอสาธารณสุข อาชีพใหกับผูติด/ผู อาชีพที่ผาน อาชีพและไมหวน

เสพติดที่ผานการบําบัด ผูนําทองถ่ิน กํานันผูใหญ เสพยาเสพติดท่ี การบําบัด กลับไปเสพยาเสพ

บาน รวมดําเนินการฝก ผานการบําบัด ติดซ้ําอีก

อาชีพใหกับผูติด/ผูเสพ

ยาเสพติดที่ผานการ

บําบัด

๙ เพ่ิมศักยภาพผูนําชุมชน เพื่อใหผูนําชุมชนมีศักยภาพ ผูนําหมูบาน/ชุมชน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนผู ผูนําชุมชนมีศกัย- สํานักปลัด

 เสริมสรางองคกรชุมชน จํานวน  ๓๕๐  คน เขารวม ภาพในการปฏิบัติ

ใหเขมแข็ง โครงการ หนาที่ทําหชุมชน

เขมแข็ง

ที่

งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 240



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 9  ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 สงเสริมและพัฒนาอาชีพ สงเสริมและสนับสนุนการ ผูนําชุมชน กํานัน 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 จํานวน ผูเขารับการอบรม สํานักปลัด

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรูของชุมชนและ ผูหญบาน ผูชวยผู ผูเขารวม และทัศนศึกษาดู

พัฒนากลุมอาชีพตามแนว ใหญบาน ฝายรักษา โครงการ งานมีความรูการสง

เศรษฐกิจพอเพียง ความสงบ แมบาน เสริมและสนับสนุน

อาสาสมัครสาธารณสุข การพัฒนากลุม

สารวัตรกํานัน อาชีพตามแนว

แพทยประจําตําบล เศรษฐกิจพอเพียง

อาสาพัฒนาชุมชน

คณะผูบริหารสมาชิก

สภาเทศบาล 

เจาหนาที่ท่ี

เกี่ยวของ ฯลฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 241



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 9  ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ เสริมสรางความรักและ เพื่อเปนคาใชจายในการ กลุมผูนําชุมชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผู เพื่อใหประชาชน
ตําบล

สํานักปลัด

สามัคคีเทศบาลตําบล จัดทํากิจกรรม เพื่อสราง ผูนํากลุมองคกร เขารวม หนองหัวแรตเกิด

หนองหัวแรต ความรัก ความสามัคคี ในชุมชนกลุมฝาย โครงการ ความรัก 

ใหกับประชาชน การเมืองแกนําฝาย ความสามัคคี 

ตางๆ กํานันผูใหญ ความปรองดอง 

บาน และประชาชน และเกิดความสุข

ทั่วไป อยางยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 242



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 9  ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๒ ประชุมทางวิชาการและ เพ่ือใหเกิดกระบวนการ จํานวน ๑๕ หมูบาน ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ จํานวนประชา แผนพัฒนาเทศบาล สํานักปลัด

การจัดทําแผนพัฒนา เรียนรูและสรางการมีสวน ชนท่ีมีสวนรวม มีคณุภาพและมี

ทองถ่ิน รวมจากทุกภาคสวน และแสดง ประสิทธิภาพ ซึ่งเกิด

ในการรวมคิด รวมกําหนด ความคิดเห็น จากการมีสวนรวม

แนวทางในการพัฒนา และ ของทุกภาคสวน

เทศบาลตําบล ขอเสนอแนะ

หนองหัวแรต

13 พัฒนาศักยภาพคณะกรรม เพื่อใหคณะกรรมการหมู 2 ครั้ง/ป ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน มีการบูรณาการการ สํานักปลัด

การหมูบานในการจัดทํา บานมีความรูความเขาใจ คณะกรรมการ ทํางานรวมกัน

แผนพัฒนาหมูบาน เกี่ยวกับบทบาทและ หมูบานท่ีเขา ระหวางสวนราชการ 

อํานาจหนาที่ของ กม. รวมโครงการ อปท. และองคกรใน

และจัดทําแผนพัฒนา ระดับหมูบาน

หมูบานท่ีมีคุณภาพ

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 243



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 9  ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ แถบตรวจปสสาวะ เพ่ือจัดซื้อแถบตรวจ จัดซื้อแถบตรวจฯ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนคร้ังที่ ประชาชนมีความ กอง

หาสารเสพติด ปสสาวะหาสารเสพติด จํานวน  ๑ ครั้ง/ ป จัดซื้อ เขมแข็งและหางไกล สาธารณสุขฯ

จากยาเสพติด

๑๕ จัดซื้อวัสดุเครื่องนุงหม เพ่ือบรรเทาความเดือด จํานวน  ๑  ครั้ง/ป ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน ประชาชนมีความ สํานักปลัด

รอนของประชาชนที่ ที่ไดรับวัสดุ อบอุนและสามารถ

ประสบภัยหนาว เครื่องนุงหม บรรเทาปญหาได

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 244



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 9  ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 รณรงคขับขี่ปลอดภัยใสใจ ใหความรูเก่ียวกับกฎ เพ่ือจายเปนคาใชจายใน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม เด็กและเยาวชนและ สาํนักปลัด

กฎจราจรเทศบาลตําบล จราจรและการใชรถใช การดําเนินโครงการรณรงค โครงการ ผูปกครองตระหนัก

หนองหัวแรต ถนนที่ถูกตอง เพ่ือใหเด็ก ขับขี่ปลอดภัยใสใจกฎจราจร ถึงความสําคัญของ

และเยาวชนสามารถนํา เทศบาลตําบลหนองหัวแรต การปฏิบัติตามวินัย

ไปปฏิบัติขณะใชรถใช เชน คาตอบแทนวิทยากร ในการใชรถใชถนน

ถนนอยางปลอดภัย คาอาหาร คาอาหารวางและ อยางถูกตอง

น้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คา ปลอดภัย

ปายประชาสัมพันธ คาปาย

โครงการ คาเครื่องเสียง

คาเวที คาจัดสถานท่ี คาวัสดุ

อ่ืน ๆ ฯลฯ และคาใชจาย

อ่ืน ๆ ที่จําเปน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 245



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 9  ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โคราชรวมใจ สวมหมวก เพื่อปองกันอุบัติเหตุบน ประชาชนในเขตเทศบาล ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผูท่ี ประชาชนที่เขารวม สํานักปลัด

นิรภัย ลดเสี่ยง ลดตาย ทองถนนและสรางความ จํานวน 300 คน เขารวม กิจกรรมมีความรู

ปลอดภัยใหกับตนเอง โครงการ และทักษะ เขาใจ

และชุมชน เกี่ยวกับกฎหมาย

จราจรการสวมหมวก

นิรภัยเพ่ือปองกัน

ตนเองขณะขับขี่

ยานพาหนะ

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 246



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 9  ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ สงเสริมสนับสนุนระดับ เพ่ือบูรณาการและประสาน กลุมอาสาสมัคร ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนคร้ังใน เทศบาลตําบล สํานักปลัด

ตําบลในการจัดตั้งดาน งานจัดตั้งหนวยในระดับ และผูมีจิตอาสา การตั้งดาน/ป หนองหัวแรตมีกลุม

ตรวจและเฝาระวังในพื้นที่ ตําบล ประกอบดวยตํารวจ พลังมวลชนเปนผู

เจาหนาที่ ฝายปกครอง ประสานงานในการ

กํานันผูใหญบาน อปพร. ปฏิบัติงานดานยาเสพ

และกลุมอาสาสมัคร ติด

ตาง ๆ

๒ เตรียมความพรอมในการ เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย จํานวน  1 ครั้ง/ป ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนผู ประชาชนมีความ สํานักปลัด

ปองกันและลดอุบัติเหตุใน บนทองถนนในชวง เขารวม ปลอดภัยในชีวิต

ชวงเทศกาลสงกรานต ประชาชนในชวง โครงการ และทรัพยสิน

เทศกาล

3 เตรียมความพรอมในการ เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย จํานวน  1 ครั้ง/ป ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวน ประชาชนมีความ สํานักปลัด

ปองกันและลดอุบัติเหตุ บนทองถนนในชวง ผูเขารวม ปลอดภัยในชีวิต

ในชวงเทศกาลปใหม เทศกาลตางๆ และดูแล โครงการ และทรัพยสิน

ประชาชนในชวงเทศกาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 247



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 9  ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ ฝกอบรม/ทบทวนอาสา เพื่อสรางบุคลากรที่มี สง จนท. ไปอบรม ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนผูที่เขา บุคลากรในตําบลมี สํานักปลัด

สมัครปองกันภัยฝายพล ความรูความสามารถใน จํานวน 5๐ คน รับการ ความรูความสามารถ

เรือน (อปพร.ตําบล การกูภัยและปองกัน ฝกอบรม ในการกูภัยและ

หนองหัวแรต) สาธารณภัยเบื้องตน ปองกันสาธาณณภัย

5 ฝกอบรมอาสาสมัคร เพื่อสรางบุคลากรที่มี จัดตั้งอาสาสมัครปองกัน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนผูท่ี บุคลากรในตําบล สํานักปลัด

ปองกันภัยฝายพลเรือน ความรูความสามารถ ภัยฝายพลเรือน จํานวน เขารับการฝก มีความรูความ

(อปพร.) (จัดตั้ง) ในการกูภัยและปองกัน 105 คน อบรม สามารถในการกูภัย

สาธารณภัยเบ้ืองตน และปองกันสาธาณ-

ภัย

6 ปองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย จํานวน  2 ครั้ง/ป 120,000 120,000 120,000 จํานวน ประชาชนมีความ สํานักปลัด

ทางถนนในชวงเทศกาล บนทองถนนในชวง ผูเขารวม ปลอดภัยในชีวิต

สําคัญ เทศกาลตางๆ และดูแล โครงการ และทรัพยสิน

ประชาชนในชวงเทศกาล

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 248



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 : การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 9  ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ซอมแผนปองกันและ ไดมีการเตรียมความ อาสาสมัครปองกัน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนคร้ังที่ ประชาชนมีความ สํานักปลัด

บรรเทาสาธารณภัย พรอมและซักซอมใน ภัยฝายพลเรือน ดําเนินการ ปลอดภัยในชีวิต

การแกไขปญหาสถาน- กูชีพจํานวน และทรัพยสิน

การณตาง ๆ ของ 80 คน

ภัยพิบัติในพื้นที่

วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 249



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 8  ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานงบกลาง

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ คาบํารุงสันนิบาต เพื่อจายเปนคาบํารุง ปละ 1 ครั้ง ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง เพ่ือยกมาตรฐาน สํานักปลัด

เทศบาลแหงประเทศไทย สันนิบาตเทศบาลแหง เทศบาล

(ส.ท.ท) ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

2 เงินสมทบกองทุน เพ่ือจายเปนเงินสมทบ ปละ 1 ครั้ง ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ จํานวนคร้ัง เพื่อยกมาตรฐาน สํานักปลัด

บําเหน็จบํานาญ กองทุนบําเหน็จบํานาญ เทศบาล

ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถ่ิน

(กบท.) (กบท.)

3 เงินสมทบกองทุนประกัน เพ่ือจายเปนเงนิสมทบ ประจําทุกเดือน ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จํานวนคร้ัง เพื่อเพ่ิมสวัสดิการ สํานักปลัด

สังคม เขากองทุนประกันสังคม ใหกับพนักงานจาง

ของพนักงานจาง ใน ของเทศบาลตําบล

อัตรารอยละ 5 ของ หนองหัวแรต

คาจาง

4 เงินสมทบกองทุนหลัก เพ่ือใหไดรับการบริการ ปละ 1 ครั้ง 200,000 220,000 220,000 230,000 230,000 จํานวนคร้ัง เพ่ือการบริการ กอง

ประกันสุขภาพในระดับ สาธารณสุขจากกองทุน สาธารณสุขได สาธารณสุขฯ

ทองถ่ินหรือพื้นท่ี หลักประกันสุขภาพ มาตรฐาน

แหงชาติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

     เปาหมาย    (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 250



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 : ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรที่ 8  ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

   ๖)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน  และการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ

- แผนงานงบกลาง

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ เงินชวยเหลืองบประมาณ เพ่ือจายชวยเหลือ ปละ 1 ครั้ง ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จํานวนคร้ัง ยกระดับคุณภาพ กองชาง

รายจายเฉพาะการประปา เฉพาะการ งานกิจการ ชีวิตของประชาชน

ประปาของเทศบาล

ตําบลหนองหัวแรต

๖ เงินสมทบกองทุนเงิน เพ่ือคุมครองพนักงานจาง ปละ 1 ครั้ง ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จํานวนครั้ง ยกระดับคณุภาพ สํานักปลัด

ทดแทนพนักงานจาง ที่ประสบอันตราย เจ็บปวย ชีวิตของพนักงาน

ของเทศบาลตําบล ตาย หรือสูญหาย อันเน่ือง จาง

หนองหัวแรต มาจากการทํางาน

7 เงินชวยพิเศษเปนคาทํา เพ่ือจายเปนเงินชวยพิเศษ จํานวนคร้ัง ๓๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ยกระดับคุณภาพ สํานักปลัด

ศพกรณีพนักงานเทศบาล คาทําศพพนักงานเทศบาล ชีวิตของพนักงาน

เทศบาล

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
     เปาหมาย    (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) หนา 251















๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อใหการปฏิบัติงานมี ปมแรงดัน ขนาด 150 วัตต จํานวน 1 ตัว ๖,๕๐๐ กองการศึกษา

ประสิทธิภาพ * ใชราคาตามทองตลาดนอกมาตรฐานครุภัณฑ

2 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพ่ือใหการปฏิบัติงานมี ถังนํ้าไฟเบอร ขนาดความจุ 1,000 ลิตร 10,000 กองการศึกษา

ประสิทธิภาพ จํานวน 1 ใบ * ใชราคาตามทองตลาดนอก

มาตรฐานครุภัณฑ

๓ การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของ กระดานลื่นปนปายพรอมอุโมงค ขนาด ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา

เด็กปฐมวัย 170x300x170 ซม. จํานวน 6 ชุด

๔ การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ บานหวานใจ และท่ีเลนปนปายหนาผาพรอม ๔๓,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ กองการศึกษา

เด็กปฐมวัย กระดานลื่น จํานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่ผานมา

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                             เปาหมาย                       

      (ผลผลิตของครุภัณฑ)

   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 257



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๔๔,๐๐๐ สํานักปลัด

สําหรับงานสํานักงาน 1 *  (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)  จํานวน 2 

เครื่อง ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลัษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา

1 TB จํานวน 1 หนวย

- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย

(Network Interface) แบบ 10/100

/1000 Bade-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา

 1 ชอง 

- มีแปนพิมพและเมาส

* ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณและที่ผานมา

หมวด ประเภท
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่
                             เปาหมาย                       

      (ผลผลิตของครุภัณฑ)
แผนงาน

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 258



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดเครื่องพิมพชนิด เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี ๒๔,๐๐๐ สํานักปลัด

เลเซอร/ชนิด LED สี แบบ แบบ Network  คุณลักษณะพื้นฐาน

 Network เพ่ือใชใน 1) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 

สํานักงาน 600x600 dpi

2) มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอย

กวา 18 หนาตอนาที (ppm)

3) มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 18 หนา

ตอนาที (ppm)

4) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไม นอยกวา

128 MB

5) สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได

6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ 

USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง

* ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภท
                             เปาหมาย                       

      (ผลผลิตของครุภัณฑ)

   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด วัตถุประสงค

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 259



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องพิมพชนิด เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา แบบ ๑๖,๐๐๐ สํานักปลัด

เลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา Network แบบที่ 1 คุณลักษณะพื้นฐาน

แบบ Network แบบที่ 1 1) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 

เพ่ือใชสํานักงาน 1,200x1,200 dpi

2) มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 33 หนาตอนาที

(ppm)

3) สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได

4) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB

5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบParallel หรือ 

USB 2.0 หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network

 Interface) Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 

1 ชอง

* ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประเภทที่ วัตถุประสงค

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงาน หมวด
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

                             เปาหมาย                       

      (ผลผลิตของครุภัณฑ)

บัญชีครุภัณฑ แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 260



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องพิมพชนิด เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา ๓,๓๐๐ สํานักปลัด

เลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) 

เพ่ือใชในสํานักงาน คุณลักษณะพื้นฐาน

1) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 

600x600 dpi

2) มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 18 หนาตอนาที

(ppm)

3) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 2 MB
4) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 

2.0

หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

5) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

โดยมีถาดใสกระดาษ ไดไมนอยกวา 150 แผน

* ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณและที่ผานมา

บัญชีครุภัณฑ

หมวดที่ แผนงาน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท วตัถุประสงค
                             เปาหมาย                       

      (ผลผลิตของครุภัณฑ)

   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 261



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙ สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี ๑๗,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

Multifunction ชนิดเลเซอร คุณลักษณะพื้นฐาน

/ชนิด LED สี เพื่อใชใน 1) เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier,

สํานักงาน Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน

2) ใชเทคโนโลยีแบบเลเซอร หรือ แบบ LED

3) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 192

MB

4) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

5) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

6) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi

7) มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 22 หนา

 ตอนาที (ppm)

* ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภท วตัถุประสงค
                             เปาหมาย                       

      (ผลผลิตของครุภัณฑ)

   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด

บัญชีครุภัณฑ แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 262



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ เคหะและชุมขน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพแบบ เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet printer) สําหรับกระดาษ A3 ๘,๕๐๐ กองชาง

ฉีดหมึก(Inkjet Printer) คุณลักษณะพื้นฐาน

สําหรับกระดาษขนาด A3 1) มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด 

เพ่ือใชในสํานักงาน A4 ไมนอยกวา 30 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10.2 

ภาพตอนาที

2) มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4

ไมนอยกวา 17 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพตอ

นาที

3) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB

  2.0 หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

4) สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter , Legal และ

Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน

* ตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                             เปาหมาย                       

      (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 263



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อจัดหากลองภาพนิ่ง กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20,000 สํานักปลัด

เผยแพร ระบบดิจิตอล เพื่อใชใน 18 ลานพิกเซล กลอง Mirrorless เปลี่ยนเลนสได

สํานักงาน หนาจอ LCD 3 นิ้ว หนาจอสัมผัส  เซนเซอรรับภาพ

CMOS APS-C (22.3 x 14.9 mm)

* ใชราคาตามทองตลาดนอกมาตรฐานครุภัณฑ

๑๒ เคหะและชุมขน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบปรับ ๘๘,๐๐๐ สํานักปลัด

ที่มีระบบกลองโทรทัศน มุมมองสําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  (Outdoor

วงจรปด(CCTV)  PTZ Network Camera) แบบที่ 2  มีความ

เพ่ือใชในสํานักงาน ละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,280x720 

pixel หรือไมนอยกวา 921,600 pixel

- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ

ระบบกลองโทรทัศนวงจรปดประจําป พ.ศ.2559

13 การรักษาความ ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร 2,500,000 2,500,000 สํานักปลัด

สงบภายใน และขนสง ความสะดวกเกิด กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ํา

ประสิทธิภาพในการ * ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานัก

ปฏิบัติงาน งบประมาณ 'สิงหาคม 2559

   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                             เปาหมาย                       

      (ผลผลิตของครุภัณฑ)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 264



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 การรักษาความ ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมี รถยนตตรวจการณ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 1,198,000 สํานักปลัด

สงบภายใน และขนสง ความสะดวกเกิด 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนตดีเซล แบบ

ประสิทธิภาพในการ ขับเคลื่อน 4 ลอ  * ตามบัญชีราคามาตรฐาน

ปฏิบัติงาน ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 'สิงหาคม 2559

งบประมาณและที่ผานมา

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                             เปาหมาย                       

      (ผลผลิตของครุภัณฑ)

   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 265



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๕ การรักษาความ ครุภัณฑ ครุภัณฑดับเพลิง เพื่อจัดหาชุดดับเพลิง ชุดดับเพลิง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ สํานักปลัด

สงบภายใน สําหรับใชในการดับเพลิง ๑) เปนชุดดับเพลิง

เพ่ือชวยเหลือประชาชน ๒) ชุดดับเพลิงแบงออกเปน ชั้นนอก ชั้นกันนํ้า

ระบายอากาศและฉนวนกันความรอน ซับในสามารถ

ถอดออกจากกันได  ประกอบดวยตัวเสื้อ และ

กางเกง ติดแถบสะทอนแสง มีกระเปาดานหนาที่ตัวเสื้อ

๓) มีถึงมือกันความรอน

๔) มีหมวกที่มีกระจกหนา  มาพรอมผาคลุมตนคอดานหลัง

๕) มีรองเทาที่มีลักษณะดังน้ี

   -  ผิวนอกเปนยางสังเคราะห

   -  แผนฉนวนกันความรอน

   - พื้นเสริมเหล็กทั้งแผน  - พื้นสนชนิดกันลื่น

   - มีหูจับ  - แผนยางกันกระแทก

๖) มีผาคลุมศีรษะตลอดถึงสวนคอ ผาคลุม

ศีรษะหนาสองช้ัน เย็บติดเปนชั้นเดียว

งบประมาณและที่ผานมา

ประเภท
                             เปาหมาย                       

      (ผลผลิตของครุภัณฑ)

   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก
แผนงาน หมวด

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ วัตถุประสงค

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 266



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาตูเหล็ก 2 บาน ตูเหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ สํานักปลัด

สําหรับงานสํานักงาน 1) มีมือจับชนิดบิด

2) มีแผนชั้นปรับระดับ  3 ช้ิน

3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

* ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ

สิงหาคม 2559

17 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาเครื่องเคลือบบัตร เครื่องเคลือบบัตรพลาสติก จํานวน 1 เครื่อง 8,500 สํานักปลัด

พลาสติก - สามารถปรับอุณหภูมิไดตั้งแต 80-180 องศา

 เพ่ือความเหมาะสมกับงานที่เคลือบ

- สามารถเคลือบดวยพลาสติก เคลือบบัตรท่ีมีความ

 หนาไดถึง 250 ไมครอน

- สามารถเคลือบไดท้ัง A3 และ A4 หนากวาง 330 มม.

- ลูกกลิ้งความรอนมี 4 ลูกกลิ้ง

* ใชราคาตามทองตลาดนอกมาตรฐานครุภัณฑ

บัญชีครุภัณฑ

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

                             เปาหมาย                       

      (ผลผลิตของครุภัณฑ)

   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก
ประเภท วตัถุประสงคที่ แผนงาน หมวด

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 267



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๘ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดหาเครื่องถาย เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ๑๒๐,๐๐๐ สํานักปลัด

เอกสารเพ่ือใชใน ความเร็ว 30 แผนตอนาที

สํานักงาน 1) ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดความเร็วข้ันต่ํา

2) เปนระบบมัลติฟงกช่ัน

3) เปนระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผงยอ-ขยายได

4) มีระบบกรองนํ้าในตัวเครื่อง

* ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ

สิงหาคม 2559

๑๙ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดหญา เครื่องตัดหญาแบบเข็น ๑๓,๐๐๐ สํานักปลัด

เพ่ือใชในสํานักงาน 1) เปนเครื่องตัดหญาแบบเข็นชนิดสูบนอน

2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 3.5 แรงมา

3) รัศมีตัดหญากวางไมนอยกวา 18 นิ้ว

* ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ

สิงหาคม 2559

งบประมาณและที่ผานมา
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

                             เปาหมาย                       

      (ผลผลิตของครุภัณฑ)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

วัตถุประสงค

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 268



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๐ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาตูเหล็ก 2 บาน ตูเหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ กองคลัง

สําหรับงานสํานักงาน 1) มีมือจับชนิดบิด

2) มีแผนชั้นปรับระดับ  3 ช้ิน

3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

* ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ

สิงหาคม 2559

๒๑ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาตูเหล็ก 2 บาน ตูเหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) ๒๗,๕๐๐ ๑๑,๐๐๐ กองชาง

สําหรับงานสํานักงาน 1) มีมือจับชนิดบิด

2) มีแผนชั้นปรับระดับ  3 ช้ิน

3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

* ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ

สิงหาคม 2559

๒๒ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาตูเหล็ก 2 บาน ตูเหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ กองการศึกษา

สําหรับงานสํานักงาน 1) มีมือจับชนิดบิด

2) มีแผนชั้นปรับระดับ  3 ช้ิน

3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

* ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ

สิงหาคม 2559

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                             เปาหมาย                       

      (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แผนงาน
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 269



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๓ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาตูเหล็ก 2 บาน ตูเหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ กองชาง

สําหรับงานสํานักงาน 1) มีมือจับชนิดบิด

2) มีแผนชั้นปรับระดับ  3 ช้ิน

3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

* ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ

สิงหาคม 2559

งบประมาณและที่ผานมา

บัญชีครุภัณฑ

   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก
หมวด ประเภท วัตถุประสงค

                             เปาหมาย                       

      (ผลผลิตของครุภัณฑ)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 270



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๔ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภัณฑงานบานงานครัว เพ่ือจัดหาเครื่องทําน้ํา เครื่องทํานํ้ารอน-น้ําเย็น แบบตอ ขนาด 2 กอก ๒๖,๐๐๐ สํานักปลัด

รอน-น้ําเย็น แบบตอทอ 1) มีหัวกอกจายน้ํา โดยเปน น้ํารอน 1 หัว น้ําเย็น 1 หัว

ขนาด 2 กอก 2) เปนเครื่องทําน้ํารอนนํ้าเย็นแบบตั้งพื้นระบบตอทอประปา

3) มีระบบกรองนํ้าในตัวเครื่อง

4) ความจุถังเก็บน้ําเย็น ไมนอยกวา 4 ลิตร

5) ความจุถังเก็บน้ํารอน ไมนอยกวา 2 ลิตร

6) ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทําดวยวัสดุไมเปนสนิม

7) ถังบรรจุน้ําภายในทําดวยวัสดุไมเปนสนิม ไรสารตะก่ัว

8) มีอุปกรณควบคุมการเปด-ปดน้ํา

9) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ

10) ใชไฟฟา AC220โวลท 50 เฮิรตซ

11) ราคาไมรวมคาติดตั้ง

* ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ

สิงหาคม 2559

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 271



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๕ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดหาเคร่ืองถายเอกสาร เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว ๑๒๐,๐๐๐ สํานักปลัด

เพ่ือใชในสํานักงาน 30 แผน ตอนาที

1) ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดความเร็วข้ันต่ํา

2) เปนระบบมัลติฟงกช่ัน

3) เปนระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผงยอ-ขยายได

* ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ

สิงหาคม 2559

๒๖ การพาณิชย ครุภณัฑ์ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อใหประชาชนมีนํ้าอุปโภค เครื่องสูบน้ําชนิดชม ขนาด 1 แรงมา 220 โวลต ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ กองชาง

บริโภคเพียงพอตลอดทั้งป * ใชราคาตามทองตลาดนอกมาตรฐานครุภัณฑ

๒๗ การพาณิชย ครุภณัฑ์ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อใหประชาชนมีนํ้าอุปโภค เครื่องสูบน้ําชนิดจม ขนาด 1.5 แรงมา 220 โวลต ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

บริโภคเพียงพอตลอดทั้งป * ใชราคาตามทองตลาดนอกมาตรฐานครุภัณฑ

๒๘ การพาณิชย ครุภณัฑ์ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อใหประชาชนมีนํ้าอุปโภค เครื่องสูบน้ําชนิดจม ขนาด 2 แรงมา 220 โวลต 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 กองชาง

บริโภคเพียงพอตลอดทั้งป * ใชราคาตามทองตลาดนอกมาตรฐานครุภัณฑ

๒๙ การพาณิชย ครุภณัฑ์ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อใหประชาชนมีนํ้าอุปโภค มอเตอรขนาด 20 แรงมา 380 โวลต ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

บริโภคเพียงพอตลอดทั้งป พรอมปมหอยโขง

* ใชราคาตามทองตลาดนอกมาตรฐานครุภัณฑ

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก
ที่

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 272



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๐ การพาณิชย ครุภณัฑ์ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อใหประชาชนมีนํ้าอุปโภค มอเตอรขนาด 2 แรงมา 220 โวลต 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 กองชาง

บริโภคเพียงพอตลอดทั้งป * ใชราคาตามทองตลาดนอกมาตรฐานครุภัณฑ

๓๑ การพาณิชย ครุภณัฑ์ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อใหประชาชนมีนํ้าอุปโภค มอเตอรขนาด 3 แรงมา 220 โวลต 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 กองชาง

บริโภคเพียงพอตลอดทั้งป * ใชราคาตามทองตลาดนอกมาตรฐานครุภัณฑ

๓๒ การพาณิชย ครุภณัฑ์ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อใหประชาชนมีนํ้าอุปโภค เครื่องสูบน้ําชนิดหอยโขง ขนาด 1 แรงมา 220 โวลต ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ กองชาง

บริโภคเพียงพอตลอดทั้งป * ใชราคาตามทองตลาดนอกมาตรฐานครุภัณฑ

๓๓ การพาณิชย ครุภณัฑ์ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อใหประชาชนมีนํ้าอุปโภค เครื่องสูบน้ําชนิดหอยโขง ขนาด 2 แรงมา ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ กองชาง

บริโภคเพียงพอตลอดทั้งป * ใชราคาตามทองตลาดนอกมาตรฐานครุภัณฑ

๓๔ การพาณิชย ครุภณัฑ์ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อใหประชาชนมีนํ้าอุปโภค เครื่องสูบน้ําชนิดหอยโขง ขนาด 3 แรงมา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองชาง

บริโภคเพียงพอตลอดทั้งป * ใชราคาตามทองตลาดนอกมาตรฐานครุภัณฑ

๓๕ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมี โตะทํางาน ขนาด 4 ฟุต พรอมเกาอ้ี จํานวน 1 ชุด ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ กองชาง

ประสิทธิภาพ * ใชราคาตามทองตลาดนอกมาตรฐานครุภัณฑ

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก
แผนงาน

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 273



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๖ การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน เพ่ือจายเปนคาครุภัณฑการศึกษา-เครื่องเลนพัฒนา 64,000 กองการศึกษา

การปฏิบัติงาน การเด็กสําหรับเด็กปฐมวัย ประเภทเครื่องเลนชุด

กระดานลื่น และชิงชา 4 ตัว ขนาดกวาง 250 ซม.

ยาว 500 ซม. สูง 180 ซม. จํานวน 1 ชุด

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหวาย

(บานหนองหัวแรต)

๓๗ การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน เพ่ือจายเปนคาครุภัณฑการศึกษา-เครื่องเลนพัฒนา 49,500 กองการศึกษา

การปฏิบัติงาน การเด็กสําหรับเด็กปฐมวัย ประเภทเครื่องเลนมา

หมุนสวนสัตว 6 ที่นั่ง ขนาดกวาง 150 ซม.

ยาว 150 ซม. สูง 90 ซม. จํานวน 1 ชุด สําหรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหวาย

(บานหนองหัวแรต)

๓๘ การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน - B481เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อถังนํ้าแบบพลาสติก 7,000 กองการศึกษา

การปฏิบัติงาน ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 1 ถัง สําหรับ

เก็บนํ้าประปาที่จําเปนมาใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานหนองหวาย (บานหนองหัวแรต)

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปมนํ้าแรงดัน ขนาด 150 วัตต 6,000 กองการศึกษา

   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประเภท

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่

งบประมาณและที่ผานมา

แผนงาน หมวด
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)
วัตถุประสงค

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 274



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๙ การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรสํานักงานของ 16,000 กองการศึกษา

การปฏิบัติงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหวาย ขนาดจอไมนอย

กวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร ประจําป

2560

๔๐ การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม 4,500 กองการศึกษา

การปฏิบัติงาน ติดตั้งถังหมึกของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนอง

หวาย จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร ประจําป 2560

                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณและที่ผานมา

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 275



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔๑ บริหารงาน ครุภณัฑ์ ครุภัณฑโฆษณา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 72,000 สํานักปลัด

ทั่วไป และเผยแพร การปฏิบัติงาน ขนาด 3,500 ANSI Lumens จํานวน 2 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

- เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับ

อุปกรณเพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอ

- ใช LCD Panel หรือระบบ DLP

- ระดับ SVGA และ XGA เปนระดับความละเอยด

ของภาพที่ True

- ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดคาความสองสวางข้ันต่ํา

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2560

๔๒ บริหารงาน ครุภณัฑ์ ครุภัณฑโฆษณา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยง 32,000 สํานักปลัด

ทั่วไป และเผยแพร การปฏิบัติงาน มุม 180 นิ้ว จํานวน 1 จอ โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

- ขนาดเสนทแยงมุม 180 นิ้ว หรือ 108x44 นิ้ว

หรือ 110x147 นิ้ว หรือ 9x12 ฟุต ตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑป 2560

                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 276



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔๓ บริหารงาน ครุภณัฑ์ ครุภัณฑโฆษณา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว 8,000 สํานักปลัด

ทั่วไป และเผยแพร การปฏิบัติงาน จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

- ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ

(Resolution) 136x768 พิกเซล

- ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา 32 นิ้ว

- แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight

- ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ รองรับ

ไฟลภาพเพลงและภาพยนต

- มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2560

๔๔ บริหารงาน ครุภณัฑ์ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวบผล 22,000 สํานักปลัด

ทั่วไป การปฏิบัติงาน แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน

1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานคอมพิวเตอร ประจําป 2560

   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

บัญชีครุภัณฑ แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 277



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔๕ บริหารงาน ครุภณัฑ์ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก (มอก.) สําหรับงาน 8,000 สํานักปลัด

ทั่วไป การปฏิบัติงาน สํานักงาน จํานวน 1 หลัง โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

- มีหูสิ้นชัก

- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2560

๔๖ บริหารงาน ครุภณัฑ์ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 22,000 กองคลัง

ทั่วไป การปฏิบัติงาน 4 ฟุต สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 หลัง

ตามราคาในทองถ่ิน

๔๗ บริหารงาน ครุภณัฑ์ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 6,700 กองคลัง

ทั่วไป การปฏิบัติงาน จํานวน 1 หลัง ตามราคาในทองถ่ิน

๔๘ บริหารงาน ครุภณัฑ์ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 22,000 กองคลัง

ทั่วไป การปฏิบัติงาน แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน

 1 เครื่อง

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

คอมพิวเตอร ประจําป 2560

๔๙ บริหารงาน ครุภณัฑ์ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร 17,000 กองคลัง

ทั่วไป การปฏิบัติงาน หรือชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาคคอมพิวเตอร

ประจําป 2560

งบประมาณและที่ผานมา
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 278



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕๐ บริหารงาน ครุภณัฑ์ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา 15,000 กองคลัง

ทั่วไป การปฏิบัติงาน ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หนา/นาท)ี จํานวน

1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น

ฐานคอมพิวเตอร ประจําป 2560

๕๑ รักษาความ ครุภณัฑ์ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อเคร่ืองเลอยยนต จํานวน 1 เคร่ือง 35,000 สํานักปลัด

สงบภายใน การปฏิบัติงาน ขนาด 2,200 วัตต ขนาดโซ 3/8 ความยาวบาร

18 นิ้ว ตามราคาในทองถิ่น

๕๒ รักษาความ ครุภณัฑ์ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อเคร่ืองรับสงวทิยุ ระบบ VHF/FM 120,000 สํานักปลัด

สงบภายใน การปฏิบัติงาน ชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน 10 เครื่อง

โดยมีคุณลัษณะดังน้ี

- เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกําลัง

สง 5 วัตต ประกอบดวย : ตัวเครื่องแทนชารท

แบตเตอรี่ 1 กอน เสายาง เหล็กพับ

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2560

๕๓ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภัณฑกอสราง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเช่ือมโลหะเคลื่อนที่ 50,000 กองชาง

การปฏิบัติงาน จํานวน 1 ชุด ตามราคาในทองถ่ิน

                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 279



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕๔ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภัณฑไฟฟาและ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณ 25,000 กองชาง

วิทยุ การปฏิบัติงาน ดาวเทียมแบบพกพา จํานวน 1 เครื่อง

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2560

๕๕ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภัณฑโฆษณาและ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 9,000 กองชาง

เผยแพร การปฏิบัติงาน มีความละเอียด 16 ลานพิกเซล จํานวน 1 เครื่อง

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2560

๕๖ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อสวานไฟฟา (โรตารี)่ 10,000 กองชาง

การปฏิบัติงาน มี 3 ระบบ จํานวน 1 เครื่อง

ตามราคาในทองถ่ิน

๕๗ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภัณฑสํารวจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเทปวัดระยะ Stainless 4,000 กองชาง

การปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัน ตามราคาในทองถิ่น

๕๘ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภัณฑสํารวจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอรกลาส 1,000 กองชาง

การปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัน ตามราคาในทองถิ่น

๕๙ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภัณฑสํารวจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเทปวัดระยะสายไฟ 5,000 กองชาง

การปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัน ตามราคาในทองถิ่น

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 280



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖๐ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ 22,000 กองชาง

การปฏิบัติงาน สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

คอมพิวเตอร ประจําป 2560

๖๑ เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 5,800 กองชาง

การปฏิบัติงาน จํานวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

ป 2560

๖๒ สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม 5,000 กอง

การปฏิบัติงาน ติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 1 เครื่อง สาธารณสุข

๖๓ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภัณฑงานบาน เพ่ือบริการประชาชนผูมา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น 5,000 สํานักปลัด

งานครัว ติดตอราชการ แบบ 1 หัวกอก จํานวน 1 เครื่อง

๖๔ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสแกนลายน้ิวมือ ขนาด 10,000 สํานักปลัด

การปฏิบัติงาน หนาจอกวาง 2.8 นิ้วความเร็วการอานลายน้ิวมือ

0.6 วินาท/ีครั้ง รองรับการใชงานไดถึง 1,000

ลายน้ิวมือ

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีครุภัณฑ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 281



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖๕ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อนาฬิกายาม ตัวเรือนทําจาก 10,000 สํานักปลัด

การปฏิบัติงาน สแตนเลส กันน้ําได มีหนวยความจําไมนอยกวา

256 kb RAM สามารถบันทึกการทํางานได

 7,200 ครั้ง และสามารถแสดงผลการทํางานเปน

กราฟออกรายงาน MS Excel

๖๖ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภัณฑงานบาน เพ่ือบริการประชาชนผูมา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทํานํ้ารอน-เย็น 20,400 สํานักปลัด

งานครัว ติดตอราชการ จํานวน 3 เครื่อง

๖๗ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 4 ฟุต 8,800 สํานักปลัด

การปฏิบัติงาน จํานวน 2 ตัว

๖๘ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานมีพนักพิง หมุนได 7,500 สํานักปลัด

การปฏิบัติงาน มีลอเลื่อนพรอมปรับระดับได จํานวน 3 ตัว

๖๙ การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานไม จํานวน 1 ตัว 7,000 กองการศึกษา

การปฏิบัติงาน ขนาด 1.40 เมตร

๗๐ การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว 4,500 กองการศึกษา

การปฏิบัติงาน เปนเกาอี้แบบมีพนักพิง หมุนได มีลอเลื่อน

พรอมปรับระดับได

งบประมาณและที่ผานมา
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 282



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗๑ การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 16,000 กองการศึกษา

การปฏิบัติงาน จํานวน 1 เครื่อง โดยมีจอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว

๗๒ บริหารงาน ครุภณัฑ์ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน ๔๔,๐๐๐ กองคลัง

ทั่วไป การปฏิบัติงาน จํานวน 2 เครื่อง

๗๓ บริหารงาน ครุภณัฑ์ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 23,200 กองคลัง

ทั่วไป การปฏิบัติงาน ขนาด 1 KVA จํานวน 4 เครื่อง

๗๔ บริหารงาน ครุภณัฑ์ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ผูบริหารแบบปรับระดับ 6,000 สํานักปลัด

ทั่วไป การปฏิบัติงาน ได จํานวน 1 ตัว

  

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก
ที่

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 283



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗๕ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานภาหนะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 815,000 สํานักปลัด

และขนสง การปฏิบัติงาน จํานวน 1 คัน โคยมีลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานัก

งบประมาณ มกราคม 2561

๗๖ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน 16,000 สํานักปลัด

คอมพิวเตอร การปฏิบัติงาน สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีลักษณะตาม

ประกาศเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

๗๗ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา 2,600 สํานักปลัด

คอมพิวเตอร การปฏิบัติงาน จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีลักษณะตามประกาศเกณฑ

ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

๗๘ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน คาจัดซื้อตูลิ้นชักเหล็กลอเลื่อน 3 ช้ัน จํานวน 2 หลัง 10,000 กองคลัง

สํานักงาน การปฏิบัติงาน  - จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เน่ือจากไมมี

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 284



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗๙ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อชุดรับแขกไม จํานวน 1 ชุด 60,000 สํานักปลัด

สํานักงาน การปฏิบัติงาน - เปนชุดรับแขกแบบไม จํานวน 6 ช้ิน ประกอบดวย

เกาอี้ 4 ตัว โตะกลาง 1 ตัว และโซฟายาว 1 ตัว

๘๐ การรักษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 7,000 สํานักปลัด

ความสงบภายใน สํานักงาน การปฏิบัติงาน จํานวน  1  หลัง

 - จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เน่ือจากไมมี

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

๘๑ การรักษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน คาจัดซื้อตูเก็บวัสดุอุปกรณดับเพลิง จํานวน 1 หลัง 22,000 สํานักปลัด

ความสงบภายใน สํานักงาน การปฏิบัติงาน  - ตูเก็บวัสดุอุปกรณดับเพลิง ขนาดกวาง 150 ซม.

สูง 180 ซม. ลึก 60 ซม. ขาสูฃ 10 ซม. สําหรับ

แขวนเก็บเสื้อดับเพลิง จํานวน 6 ชุด ราองเทา 

หัวฉีด หมวกดับเพลิง ฯลฯ

 - จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เน่ือจากไมมี

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 285



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘๒ การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน คาจัดซื้อเคร่ืองทํานํ้ารอนน้ําเยน็ เพ่ือใชในกองการ 8,000 กองการศึกษา

งานบานงานครัว การปฏิบัติงาน ศึกษา จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี

 - แบบถังคว่ํามีระบบนํ้ารอย-นํ้าเยน็ จํานวน 2 หัวกอก

 - ตัวตูทําจากสแตนเลสหรือพลาสติกคุณภาพดี ทนตอ

การผุกรอน

 - มีระบบทําความรอนดวยฮีตเตอร

 - สารทําความเย็นไมมีสวนผสมของสาร CFC 

 - มีไฟแสดงสถานการทํางานของนํ้ารอน-นํ้าเยน็ชัดเจน

 - มีแรงดันไฟฟา 220V

 - ความถ่ีกระแสไฟฟา 50/60 Hz

๘๓ การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบเลเซอร หรือชนิด LED สี 10,000 กองการศึกษา

คอมพิวเตอร การปฏิบัติงาน แบบ Network สําหรับใชในกองการศึกษา 

จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีลักษณะตามประกาศเกณฑ

ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 286



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘๔ การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน คาจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา -เครื่องเลนพัฒนาการเด็ก 65,000 กองการศึกษา

การศึกษา การปฏิบัติงาน ชุดกระดานเลื่อนพรอมชิงชา

 - เพื่อจายเปนคาครุภัณฑการศึกษา เครื่องเลน

พัฒนาการสําหรับเด็กปฐมวัย ประเภทเครื่องเลนชุด  

กระดานเลื่อน และชิงชา 4 ตัว ขนาดกวางไมนอยกวา

250 ซม. ยาวไมนอยกวา 500 ซม. สูงไมนอยกวา

180 ซม. จํานวน 1 ชุด สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานหนองหวาย

๘๕ การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน คาจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา -เครื่องเลนพัฒนาการเด็ก 60,000 กองการศึกษา

การศึกษา การปฏิบัติงาน ชุดมาหมุนสวนสัตว 6 ที่น่ัง

 - เพื่อจายเปนคาครุภัณฑการศึกษา เครื่องเลน

พัฒนาการสําหรับเด็กปฐมวัย ประเภทเครื่องเลนชุด

มาหมุนสวนสัตว 6 ที่น่ัง ขนาดกวางไมนอยกวา 150

ซม. ยาวไมนอยกวา 150 ซม. สูงไมนอยกวา 90 ซม.

จํานวน 1 ชุด สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหวาย

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 287



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘๖ การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน คาจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา -เครื่องเลนพัฒนาการเด็ก 60,000 กองการศึกษา

การศึกษา การปฏิบัติงาน ชุดบานแฝดปนปายกระดานเลื่อน

 - เพื่อจายเปนคาครุภัณฑการศึกษา เครื่องเลน

พัฒนาการสําหรับเด็กปฐมวัย ประเภทเครื่องเลนชุด

บานแฝดปนปายกระดานเลื่อน ขนาดกวางไมนอยกวา

170 ซม. ยาวไมนอยกวา 250 ซม. สูงไมนอยกวา

150 ซม. จํานวน 1 ชุด สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานหนองหวาย

๘๗ การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน คาจัดซื้อชั้นวางของแบบเขามุม สําหรับใชในศูนย 10,000 กองการศึกษา

สํานักงาน การปฏิบัติงาน พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 1 ตัว 

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี

 - เปนชั้นวางของเหล็กแบบเขามุม

 - ขนาดความกวางไมนอยกวา 125 ซม. และดานยาว

ไมนอยกวา 170 ซม. ความสูงไมนอยกวา 170 ซม.

ลึกไมนอยกวา 50 ซม.

๘๘ การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน คาจัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียน สําหรับเด็กในศูนยพัฒนา 60,000 กองการศึกษา

สํานักงาน การปฏิบัติงาน เด็กเล็ก จํานวน 10 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

 - โตะขนาด 60*150 ซม. สูง 50 ซม. จํานวน 10 ตัว

 - เกาอี้ขนาด 29*28 ซม. สูง 30 ซม. จํานวน 80

ตัว ( 1 ชุด มีโตะ 1 ตัว และเกาอ้ี 8 ตัว )

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 288



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘๙ การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 10,000 กองการศึกษา

สํานักงาน การปฏิบัติงาน จํานวน 6 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี

 -พัดลมติดผนัง ใบพัดพลาสติก 3 ใบ ขนาด 18 น้ิว

 - เปลี่ยนระดับควบคุมแรงลมได 3 ระดับ

 - ตะแกรงครอบใบพัดเปนเหล็ก กรอบพลาสติก

คุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน

 - ไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.934-2533)

 - ผานกระบวนการผลิตที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

มาตรฐานระดับโลก ISO 9001

 - ผลิตภัณฑฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5

 - เพิ่มความปลอดภัยดวยระบบเทอรโมฟวส

(Thermal FuseX ) ตัดไฟอัตโนมัติ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 289



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙๐ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟา จํานวน 60,000 กองชาง

สํานักงาน การปฏิบัติงาน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังนี้

 - เปนเครื่องสกัดคอนกรีต สามารถเคลื่อนที่ไดสะดวก

และปลอดภัย อุปกรณครบชุด พรอมใชงานไดอยาง

ปลอดภัย

 - ประเภทกานโยก 28.6 มม.

 - ความเร็วตอนาที 870 ipm จูล 72.8 j

 - ขนาดโดยรวม 843 มม.

 - กําลังไฟฟา 5.0 ม.

 - แปรงถาน 204

 - พลังงานกระแทก 72.8 จูล

 - ระดับเสียง 110 Db (A)

๙๑ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อโตะพับหนาโฟเมกา แบบขาชุมโครเมียม 40,000 สํานักปลัด

สํานักงาน การปฏิบัติงาน ขนาด 75*180*75 ซม. จํานวน 15 ตัว ตัวละ

2,250 บาท

๙๒ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศหอประชุมสํานักงานเทศบาล 470,000 กองชาง

สํานักงาน การปฏิบัติงาน ตําบลหนองหัวแรต จํานวน 9 เครื่อง โดยเปนเครื่อง

ปรับอากาศชนิดแขวนไตฝา ขนาด 40,000 บีทียู

ระบบไฟฟา 280 โวลล (3 เฟส) พรอมติดตั้ง

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 290



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙๓ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับประมวลผล 63,000 สํานักปลัด

คอมพิวเตอร การปฏิบัติงาน จํานวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ

ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

๙๔ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา 2,600 สํานักปลัด

คอมพิวเตอร การปฏิบัติงาน จํานวน 1 เครื่อง (18 หนา/นาที) มีคุณลักษณะตาม

ประกาศเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

๙๕ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 4,300 กองคลัง

คอมพิวเตอร การปฏิบัติงาน (Ink tank printer)จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะตาม

ประกาศเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

๙๖ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 22,000 สํานักปลัด

คอมพิวเตอร การปฏิบัติงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลาง

 และคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ประจําป พ.ศ. 2562 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 291



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙๗ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือซุมเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวง ร.10 พรอมติดตั้ง 100,000 สํานักปลัด

การปฏิบัติงาน (ติดตั้งภายในตําบลหนองหัวแรต ) จํานวน 1 ซุม

คุณลักษณะ ดังน้ี  กรอบรูปไฟเบอรกลาส ขนาด

2.20 x 3.60 เมตร ตราสัญญลักษณไฟเบอตกลาส 

ความสูง 1.00 เมตร พานพุมเงนิ-พุมทองไฟเบอรกลาส

ความสูง 1.20 เมตร ครุฑไฟเบอรกลาส ความสูง

0.60 เมตร ปายทรงพระเจริญไฟเบอรกลาส ขนาด 

0.40 x 2.00 เมตร ฐานรองกรอบรูปไฟเบอรกลาส

ขนาด 1.40 x 3.50 เมตร

๙๘ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอออน จํานวน 3 เครื่อง 22,000 สํานักปลัด

งานบานงานครัว การปฏิบัติงาน มีคุณลักษณะดังน้ี

1. เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย

2. เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา

3. ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี

4. พรอมใบมีด

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 292



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙๙ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือเครื่องตัดแตงพุมไม ขนาด 22 น้ิว จํานวน 1 11,000 สํานักปลัด

งานบานงานครัว การปฏิบัติงาน เครื่อง มีคุณลักษณะดังน้ี

1. เปนเครื่องตัดแตงพุมไมชนิดใชเครื่องยนต แบบมือถือ

2. ใชเครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ

3. ความจุกระบอกสูบขนาดไมนอยกวา 21 ซีซี

4. เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 0.8 แรงมา

5. ใบมีดตัดขนาดไมนอยกวา 22 น้ิว

6. ใบมีดตัดสามารถใชได 2 ดาน

๑๐๐ การรักษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือหัวฉีดนํ้าดับเพลิง แบบปรับปริมาณนํ้าได 4 ระดับ 25,000 สํานักปลัด

ความสงบภายใน เครื่องดับเพลิง การปฏิบัติงาน จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังน้ี

1. ปรับปริมาณน้ําได 4 ระดับ

2. ทําดวยอลูมิเนียม อัลลอย

3. มีตําแหนงเพื่อใชปรับในกรณีสิ่งสกปรกปะปนกับน้ํา

เพื่อไลสิ่งสกปรกออก

4. สามารถใชกับหัวชักโฟมและทอโฟมได

5. ความยาวไมนอยกวา 10 น้ิว

6. มีตําแหนงปรับปริมาณน้ํา 4 ตําแหนง

30-60-95-125 GMP

7. ทางนํ้าเขาเกลียว 2.5 น้ิว

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 293



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐๑ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือตูเก็บกุญแจ จํานวน 1 ชุด ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 3,500 กองคลัง

สํานักงาน การปฏิบัติงาน 1. แบบใชการดบอกตําแหนง

2. เก็บกุญแจได 24 ชุด

3. ผลิตจากเหล็ก พนสีคุณภาพดี

4. ตูมีกุญแจล็อก

๑๐๒ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือเคารเตอรประชาสัมพันธ ขนาดไมนอยกวา 25,000 สํานักปลัด

สํานักงาน การปฏิบัติงาน 203.5 x 163.5 x 750 เซนติเมตร จํานวน 1 ชุด

๑๐๓ การรักษา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือไฟไซเรน เพ่ือติดตั้งรถยนตสวนกลาง รถดับเพลิง 60,000 สํานักปลัด

ความสงบภายใน และขนสง การปฏิบัติงาน และรถกระเชา รายละเอียด ดังน้ี

1. ไฟไซเรน LED ทรงเคก ขนาด 5 x 2.5 น้ิว 24 W

จํานวน 4 ตัว

2. ไฟไซเรน LED ทรงแคปซูลรางยาว 120 

พรอมลําโพงในตัว กลองเสียง 100w พรอมไมโครโฟน

มีเสียงต่ํากวา 6 เสียง 12v จํานวน 2 ตัว

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 294



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐๔ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือเครื่องขยายเสียง พรอมไมคประชุม และลําโพง 155,000 สํานักปลัด

และวิทยุ การปฏิบัติงาน หองประชุมเทศบาลตําบลหนองหัวแรต รายละเอียด

ดังนี้

1. ไมคประชุมสําหรับประธาน จํานวน 1 ตัว

2. ไมคประชุมสําหรับผูเขารวมประชุม จํานวน 26 ตัว

3. ไมคลอย จํานวน 2 ชุด

4. ไมคสาย จํานวน 2 ตัว

5. เครื่องขยายเสียงควบคุมชุดประชุม 50w 

จํานวน 1 ตัว

6. ลําโพงติดพนัง 5 น้ิว 2 ทาง ตูพลาสติกพรอม

 live 100v จํานวน 4 ตัว

7. สายลําโพงทองแดง 2x1.5 (1/100 ม.) 

จํานวน 1 มวน

8. ขาตั้งไมคแบบยาว จํานวน 2 ตัว

9. ขาตั้งไมคแบบสั้น จํานวน 2 ตัว

10. สายไมคยาว 30 ม. (พรอมแจค) จํานวน 1 เสน

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 295



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐๕ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซ้ือเครื่องอานบัตรอเนกประสงค 2,100 สํานักปลัด

คอมพิวเตอร การปฏิบัติงาน (Smart Card Reader) จํานวน 3 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี

 - สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรอเนกประสงค 

(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816wfh

 - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz

 - สามารถใชงานผานชองเชื่อตอ Interface แบบ

USB ได

 - สามารใชกับบัตรอเนกประสงค Smart card

ที่ใชแรงดันไฟฟา ขนาด 5V , 3V และ 1.8V ไดเปน

อยางนอย

๑๐๖ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรือชนิด 17,000 สํานักปลัด

คอมพิวเตอร การปฏิบัติงาน LED  สี จํานวน 1 เครื่อง 

มีคณุลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลาง

 และคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ประจําป พ.ศ. 2562 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)
หมวด ประเภท วัตถุประสงค

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน

งบประมาณและที่ผานมา
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 296



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐๗ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อโตะอเนกประสงค พรอมเกาอี้ 8 ตัว/ชุด 50,000 กองการศึกษา

สํานักงาน การปฏิบัติงาน จํานวน 10 ชุด สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โดยมีคุรลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี

 - โตะอเนกประสงค ขนาด 60 x 150 ซม. 

สูง 50 ซม. จํานวน 10 ตัว

 - เกาอี้ ขนาด 29 x 29 ซม. สูง 30 ซม.

จํานวน 80 ตัว 

( 1 ชุด มีโตะ 1 ตัว เกาอี้ 8 ตัว )

๑๐๘ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดหาตูเหล็ก 2 บาน ตูเหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) ๑๖๕,๐๐๐ สํานักปลัด

สําหรับงานสํานักงาน 1) มีมือจับชนิดบิด

จํานวน 3 ตู 2) มีแผนชั้นปรับระดับ  3 ช้ิน

3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

* ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานัก

งบประมาณ ธันวาคม  2561

หมวด ประเภท วัตถุประสงค

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 297



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐๙ บริหารงาน ครุภณัฑ์ ครุภัณฑโฆษณา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 67,400 สํานักปลัด

ทั่วไป และเผยแพร การปฏิบัติงาน ขนาด 3,500 ANSI Lumens จํานวน 2 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

- เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับ

อุปกรณเพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอ

- ใช LCD Panel หรือระบบ DLP

- ระดับ SVGA และ XGA เปนระดับความละเอยด

ของภาพที่ True

- ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดคาความสองสวางข้ันต่ํา

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ

ธันวาคม 2561

๑๑๐ บริหารงาน ครุภณัฑ์ ครุภัณฑโฆษณา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยง 35,200 สํานักปลัด

ทั่วไป และเผยแพร การปฏิบัติงาน มุม 180 นิ้ว จํานวน 1 จอ โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

- ขนาดเสนทแยงมุม 180 นิ้ว หรือ 108x44 นิ้ว

หรือ 110x147 นิ้ว หรือ 9x12 ฟุต ตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ

ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 298



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑๑ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานภาหนะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 868,000 สํานักปลัด

และขนสง การปฏิบัติงาน จํานวน 1 คัน โคยมีลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561

๑๑๒ บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อเครื่องซักผา แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม 18,000 สํานักปลัด

งานครัว การปฏิบัติงาน จํานวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 

2561

๑๑๓ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี 56,000 สํานักปลัด

และขนสง การปฏิบัติงาน จํานวน 1 คัน โดยมีลักษณะตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม

2561

๑๑๔ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ความเร็ว 50 แผนตอนาที 200,000 สํานักปลัด

การปฏิบัติงาน จํานวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม

2561

๑๑๕ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อเครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร 14,000 สํานักปลัด

การปฏิบัติงาน โดยมีลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561

ประเภท วตัถุประสงค
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 299



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑๖ รักษาความสงบ ครุภัณฑ ยานพาหนะ จัดซื้อรถดับเพลิงอเนก จัดซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค ขนาดความจุไมนอย 4,500,000 4,500,000 4,500,000 สํานักปลัด

ภายใน และขนสง ประสงคเพ่ือปองกันและ กวา 8,000 ลิตร จํานวน 1 คน

บรรเทาอัคคีภัยหรือบริการ

น้ําอุปโภคบริโภคใหแก

ประชาชน

๑๑๗ รักษาความสงบ ครุภัณฑ ไฟฟาและวิทยุ ติดตั้งกลองวงจรปดเพ่ือ ติดตั้งกลองวงจรปดภายในสํานักงานเทศบาล 500,000 สํานักปลัด

ภายใน ความปลอดภัยใน ตําบลหนองหัวแรต

สํานักงาน

๑๑๘ รักษาความสงบ ครุภัณฑ ไฟฟาและวิทยุ ติดตั้งกลองวงจรปดตาม ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV จํานวน 15 หมูบาน 500,000 500,000 500,000 สํานักปลัด

ภายใน จุดเสี่ยงเพื่อปองกัน ตามคุณลักษณะตามแบบของกระทรวง ICT

และรักษาความปลอดภัย

ภายในหมูบาน 15

หมูบาน

๑๑๙ รักษาความสงบ ครุภัณฑ ยานพาหนะ เพ่ือใชบรรทุกขยะในเขต จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร 2,400,000 2,400,000 2,400,000 สํานักปลัด

ภายใน และขนสง เทศบาลตําบล กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่อง

หนองหัวแรต ยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต

(แบบอัดทาย) จํานวน 1 คัน

   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 300



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๒๐ การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง 5,800 กองการศึกษา

การปฏิบัติงาน ตามคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ประจําป พ.ศ. 2562 15 มีนาคม 2562

๑๒๑ การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) 5,400 กองการศึกษา

การปฏิบัติงาน แบบที่ 1

ตามคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ประจําป พ.ศ. 2562 15 มีนาคม 2562

๑๒๒ การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน ตูเก็บเอกสาร จํานวน 2 หลัง 12,000 กองการศึกษา

การปฏิบัติงาน

๑๒๓ การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน ช้ันวางของอเนกประสงค 6 ชอง จํานวน 5 หลัง 7,500 กองการศึกษา

การปฏิบัติงาน

๑๒๔ การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน ช้ันวางรองเทาแบบเหล็ก 3 ช้ัน จํานวน 2 อัน 6,000 กองการศึกษา

การปฏิบัติงาน

๑๒๕ การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน ช้ันวางของแบบเหล็ก 2 ตัว 7,000 กองการศึกษา

การปฏิบัติงาน

๑๒๖ การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน ชุดโตะ-เกาอี้อเนกประสงค 7,500 กองการศึกษา

การปฏิบัติงาน

๑๒๗ การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน ช้ันวางของเลนยีราฟ 4 ตัว 12,000 กองการศึกษา

การปฏิบัติงาน

งบประมาณและที่ผานมา
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 301



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๒๘ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับประมวลผล 22,000 กองคลัง

การปฏิบัติงาน จํานวน 1 เครื่อง 

ตามคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ประจําป พ.ศ. 2562 15 มีนาคม 2562

๑๒๙ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer 23,000 กองคลัง

การปฏิบัติงาน แบบแครยาว จํานวน 1 เครื่อง

ตามคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ประจําป พ.ศ. 2562 15 มีนาคม 2562

๑๓๐ สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 2 เครื่อง 118,000 118,000 118,000 กอง

การปฏิบัติงาน โดยมีลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สาธารณสุขฯ

สํานักงบประมาณ ธันวาคม '2561

๑๓๑ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 22,000 สํานักปลัด

การปฏิบัติงาน แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

ตามคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ประจําป พ.ศ. 2562 15 มีนาคม 2562

งบประมาณและที่ผานมา
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 302



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓๒ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 44,000 กองชาง

การปฏิบัติงาน แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 2 เครื่อง ตามคุณลักษณะพื้นฐาน 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562

 วันที่ 15 มีนาคม 2562

๑๓๓ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน 22,000 กองชาง

การปฏิบัติงาน ประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง

ตามคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ประจําป พ.ศ. 2562 วันที่  15 มีนาคม 2562

 

๑๓๔ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 6,300 กองชาง

การปฏิบัติงาน สําหรับกระดาษขนาด A3  จํานวน 1 เครื่อง

ตามคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ประจําป พ.ศ. 2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562

๑๓๕ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA  11,600 กองชาง

การปฏิบัติงาน จํานวน 2 เครื่อง

ตามคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ประจําป พ.ศ. 2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562

   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 303



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓๖ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก 86,000 กองชาง

การปฏิบัติงาน พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง

ตามคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 ประจําป พ.ศ. 2562  วันที่ 15 มีนาคม 2562

งบประมาณและที่ผานมา
   หนวยงานที่  

  รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

   เทศบาลตําบลหนองหัวแรต  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
                           เปาหมาย                         

       (ผลผลิตของครุภัณฑ)

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) หนา 304




