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ค าน า 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติ ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูล พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทาง และข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น (๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป และข้อ ๑๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น              
กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งให้จัดท า
หรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดท าหรือ
ทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป  
 

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว เทศบาลต าบลหนองหัวแรต จึงต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่น
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของ
ประชาชนในเทศบาลต าบลหนองหัวแรตได้  
   

  บัดนี้  นายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรต ได้ พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                   
(พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) ของเทศบาลต าบลหนองหัวแรต และได้ประกาศใช้แผนดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 
2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
 
 

       เทศบาลต าบลหนองหัวแรต 
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  ต าบลหนองหัวแรต มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน แยกออกจากต าบลหนองบุนนาก เมื่อปี พ.ศ. 2537               
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เป็น 1 ใน 9 ต าบล ในเขตอ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมาได้รับการ
ยกฐานะจาก สภาต าบลหนองหัวแรต เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวแรต เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม 
พ.ศ. 2539 ต่อมาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวแรต ได้ยกฐานะจากองค์ การบริหารส่วนต าบล                     
เป็นเทศบาลต าบลหนองหัวแรต ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล                
หนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลต าบลหนองหัวแรต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 
กรกฎาคม พ.ศ. 2551 

 ปัจจุบันส านักงานเทศบาลต าบลหนองหัวแรต ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 13 บ้านพงพัฒนา                        
ต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา พิกัดที่ตั้ง 48P x = 211330 y = 1632515 โทรศัพท์           
๐-๔๔๓๐-๐๗๓๘ โทรสาร  ๐-๔๔๓๐-๐๗๓9 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
(1) ด้ายกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
       ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลหนองหัวแรต  ประกอบด้วย 
         หมู่ที่ 1  บ้านมอสูงซับเจริญ     หมู่ที่ 8  บ้านบุกระโทก  
  หมู่ที่ 2  บ้านตลาดใหม่พัฒนา   หมู่ที่ 9  บ้านหนองกระทุ่ม 
  หมู่ที่ 3  บ้านโนนสมบูรณ์    หมู่ที่ 10 บ้านหนองหิน 
  หมู่ที่ 4  บ้านซับหวาย     หมู่ที่ 11 บ้านหนองชงโค 
  หมู่ที่ 5  บ้านบุกุดจอก    หมู่ที่ 12 บ้านโนนสะอาด 
  หมู่ที่ 6  บ้านหนองหัวแรต   หมู่ที่ 13 บ้านพงพัฒนา 
  หมู่ที่ 7  บ้านคลองสารเพชร   หมู่ที่ 14 บ้านหนองหวาย 
        หมู่ที่ 15 บ้านตลาดใหม่สามัคคี 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง บางส่วนเป็นที่ดอน เหมาะส าหรับการท าไร่                
และบริเวณส่วนกลางของต าบลเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท านา คือ บริเวณที่ราบลุ่มคลองสารเพชร มีคลอง
เมืองและคลองสารเพชรไหลผ่าน 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
   สภาพอากาศตลอดทั้งปี ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่  วไปมีความชื้นในบางฤดูกาล โดยเฉพาะ            
ในฤดูฝนและฤดูหนาว และจะเกดิภาวะแห้งแล้งมากในฤดูร้อนในเดือนมีนาคมถึงเดือน เมษายน 
 1.4  ลักษณะของดิน 
  เป็นกลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินเนื้อละเอียดปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด 
การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดสมบูรณ์ต่ า  ปัญหา ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ า และเกิดการชะ
ล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินในพื้นที่ลาดชัน บางพ้ืนที่ดินเป็นกรดจัดมาก 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
     แหล่งน้ าธรรมชาติ ส าคัญในเขตเทศบาลต าบลหนองหัวแรต มีดังนี้ คลองมี 2 สาย ได้แก ่ 

1) คลองเมือง  ไหลผ่าน หมู่ที่ 4 บ้านซับหวาย และหมู่ที่ 1 บ้านมอสูงซับเจริญ 
2) คลองสารเพชร ไหลผ่าน หมู่ที่ 7 บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ 3 บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ 5 บ้านบุกุด
จอก หมู่ที่ 8 บ้านบุกระโทก หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 11 บ้านหนองชงโค และหมู่ที่ 12 บ้าน
โนนสะอาด 

- สระน้ าสาธารณะ บ้านมอสูงซับเจริญ หมู่ที่ 1 มีขนาดประมาณ  10 ไร่ 
- อ่างซับหวาย บ้านซับหวาย หมู่ที่ 4   มีขนาดประมาณ  12 ไร่ 
- สระน้ าสาธารณะ บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ 6 มีขนาดประมาณ  10 ไร่ 
- สระน้ าสาธารณะ บ้านบุกระโทก หมู่ที่ 8 มีขนาดประมาณ  1 ไร่ 
- สระน้ าสาธารณะบ้านหนองหิน หมู่ที่ 10 มีขนาดประมาณ  3 ไร่ 

หมู่บ้าน บ่อน้ าตื้น
ส่วนตัว 

บ่อน้ าตื้น
สาธารณะ 

บ่อบาดาล
ส่วนตัว 

บ่อบาดาล
สาธารณะ 

หมู่ที่ 1 บ้านมอสูงซับเจริญ 6 1 2 4 
หมู่ที่ 2 บ้านตลาดใหม่พัฒนา 0 0 0 0 
หมู่ที่ 3 บ้านโนนสมบูรณ์ 15 0 0 3 
หมู่ที่ 4 บ้านซับหวาย 0 0 0 2 
หมู่ที่ 5 บ้านบุกุดจอก 58 2 5 2 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองหัวแรต 0 1 3 0 
หมู่ที่ 7 บ้านคลองสารเพชร 0 1 40 1 
หมู่ที่ 8 บ้านบุกระโทก 0 0 5 0 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม 12 12 0 0 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองหิน 0 1 2 3 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองชงโค 25 0 4 2 
หมู่ที่ 12 บ้านโนนสะอาด 0 0 0 4 
หมู่ที่ 13 บ้านพงพัฒนา 0 0 0 0 
หมู่ที่ 14 บ้านหนองหวาย 18 2 6 0 
หมู่ที่ 15 บ้านตลาดใหม่สามัคคี 0 1 0 0 
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1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในเขตเทศบาลไม่มีปุาไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ   

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
         2.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่าง
จาก ที่ว่าการอ าเภอหนองบุญมาก ประมาณ ๓ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ  ๔๗ กิโลเมตร 
โดยมีการก าหนดเขตเทศบาลต าบลหนองหัวแรต ไว้ดังนี้ 

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

ทิศเหนือ   ติดต่อต าบลแหลมทอง และต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  โดย
ให้มีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนทางหลวงแผ่นดินสายโชคชัย – เดชอุดม  หลักเขตที่ ๑ บริเวณพิกัด TB ๐๗๕๓๓๒  
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางถนนหลวงแผ่นดินสายโชคชัย-เดชอุดม ผ่านบ้านโนนสะอาด บ้านคลองสาร
เพชร บ้านพงพัฒนา บ้านหนองหัวแรต  ผ่านหน้าที่ว่าการอ าเภอหนองบุญมาก ผ่านบ้านมอสูงซับเจริญ ต าบล
หนองหัวแรต ไปสิ้นสุดที่สะพานคลองเมือง หลักเขตที่ ๒ บริเวณพิกัด TB ๒๒๔๒๘๒ รวมระยะทางด้าน  ทิศ
เหนือระยะทางประมาณ ๑๕.๕  กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก  ติดต่อต าบลหนองบุนนาก และต าบลหนองตะไก้  อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมาโดยให้มีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานคลองเมือง หลักเขตที่ ๒ บริเวณพิกัด TB ๒๒๔๒๘๒ ไปทางทิศ
ใต้ตามกึ่งกลางคลองเมืองถึงจุดบรรจบระหว่างคลองเมือง คลองสวายสอ และคลองดินด า หลักเขตที่ ๓  บริเวณ
พิกัด TB ๒๒๒๒๘๒ รวมประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวคลองดินด า ถึงคลองซับ
หวาย    หลักเขตที่ ๔ บริเวณพิกัด TB ๒๐๒๒๖๗ ระยะทางประมาณ  ๒,๘๐๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ ตามแนวกึ่งกลางคลองดินด าสิ้นสุดที่อ่างเก็บน้ าหนองตะไก้  หลักเขตที่ ๕ บริเวณพิกัด TB ๑๗๘๒๔๕ 
ระยะทางประมาณ ๓,๕๐๐ เมตร  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ ๗.๓ กิโลเมตร 

ทิศใต ้ ติดต่อต าบลหนองไม้ไผ่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากอ่าง
เก็บน้ าหนองตะไก้  หลักเขตท่ี ๕ บริเวณพิกัด TB ๑๗๘๒๔๕ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสาธารณะผ่านทาง
เกวียนเดิม (แนวหลักไม้แก่น)  ถึงถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๒๙๘ (ช่วงระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๘ –๙) 
หลักเขตที่ ๖ บริเวณพิกัด TB ๑๑๖๒๔๘  ระยะทางประมาณ ๖,๐๐๐ เมตร  ไปทางทิศตะวันตกตามทางเกวียน
เดิม(แนวหลักไม้แก่น) ถึงคลองสารเพชร หลักเขตที่ ๗  บริเวณพิกัด TB๐๙๑๒๔๕ ระยะทางประมาณ ๒,๒๐๐ 
เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามก่ึงกลางถนนสาธารณประโยชน์สิ้นสุดที่ทางแยกเข้าห้วยตะขบ หลักเขตที่ ๘ 
บริเวณพิกัด TB ๐๖๑๒๔๑ระยะทางประมาณ  ๓,๘๐๐ เมตร รวมระยะทาง ด้านทิศใต้  ประมาณ  ๑๒  
กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก  ติดต่อต าบลท่าเยี่ยม อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากที่ทาง
แยกเข้าห้วยตะขบ   หลักเขตที่ ๘ บริเวณพิกัดTB ๐๖๑๒๔๑ ไปทางทิศเหนือตามทางเกวียนเดิม (แนวหลักไม้
แก่น)    ผ่านอ่างเก็บน้ าคลองหุบไผ่ ถึงถนนสายบ้านโนนสมบูรณ์–บุกระโทก หลักเขตที่ ๙ บริเวณพิกัด TB 
๐๖๓๒๘๗ ระยะทางประมาณ ๕,๐๐๐ เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามถนนสายเขาเตียนถึงทางแยก
เข้าบ้านโนนสมบูรณ์ หลักเขตที่ ๑๐ บริเวณพิกัด TB ๐๘๓๒๙๔ ระยะทางประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร  ไปทางทิศ
เหนือตามแนวถนนด้านนอกของถนนสายโรงโม่หิน–วัดเขาแก้ว เป็นแนวเขตบรรจบถนนทางหลวงแผ่นดินสาย
โชคชัย –เดชอุดม (ช่วงกิโลเมตรที่ ๑๒ - ๑๓) หลักเขตที่ ๑ บริเวณพิกัด TB ๐๗๕๓๓๒ ระยะทางประมาณ 
๕,๐๐๐ เมตร  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  ๗  กิโลเมตร 
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 2.2  เขตปกครอง จ านวน 15 หมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองหัวแรต มีดังนี้ 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 
1 บ้านมอสูงซับเจริญ นายประวิทย์ ทองวิเศษ 
2 บ้านตลาดใหม่พัฒนา นายสนั่น ทิพย์นางรอง 
3 บ้านโนนสมบูรณ์ นายจ าลอง  เมี้ยนมิตร 
4 บ้านซับหวาย นางสาวจิราภรณ์  วรรณทาป 
5 บ้านบุกุดจอก นายคุณภาพ ตุ้มทองสกุล 
6 บ้านหนองหัวแรต นายประชา  ด่านกระโทก 
7 บ้านคลองสารเพชร นายทวีวัฒน์  เมืองกระโทก 
8 บ้านบุกระโทก นายศักดิ์ชาย  แกะกระโทก 
9 บ้านหนองกระทุ่ม นายสุดใจ  ศรีช านาญ 

10 บ้านหนองหิน นายเทอดศักดิ์  จีนดอน 
11 บ้านหนองชงโค นายใหม่  เบ้านอก 
12 บ้านโนนสะอาด นายเดี่ยว  แบงกระโทก 
13 บ้านพงพัฒนา นางสาวรัศมี ปิ่นอาสา 
14 บ้านหนองหวาย นางพะเยาว์  ค่ากระโทก 
15 บ้านตลาดใหม่สามัคคี นายจักรกฤษณ์  เตียงพลกรัง 

 
                  2.3  การเลือกตั้ง 
                   การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวแรตและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหัวแรต          
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564  เทศบาลต าบลหนองหัวแรต ได้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลหนอง
หัวแรต และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหัวแรตออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 

 
 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 6,718 คน 
 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง จ านวน 5,116 คน 
หมายเหต:ุ ที่ว่าการอ าเภอหนองบุญมาก ข้อมูล ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2564 
 
 
 
 

ที ่ เขตเลือกตั้งท่ี 1 (9 หน่วยเลือกตั้ง) ที ่ เขตเลือกตั้งท่ี 2  (7 หน่วยเลือกตั้ง) 
1 บ้านมอสูงซับเจริญ หมู่ที่ 1 1 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 
2 บ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 2 บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ 7 
3 บ้านซับหวาย หมู่ที่ 4 3 บ้านบุกระโทก หมู่ที่ 8 
4 บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ 5 4 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 9 
5 บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ 6 (2 หน่วยเลือกตั้ง) 5 บ้านหนองชงโค หมู่ที่ 11 
6 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 10 6 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12 
7 บ้านพงพัฒนา หมู่ที่  13 7 บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 14 
8 บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ 15   
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3. ประชากร 

หมู่ที่ 
 

ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวนประชากร ตามทะเบียนราษฎร 

ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน 

0 หนองหัวแรต 3 2 5 3 

๑ บ้านมอสูงซับเจริญ 84 104 188 83 

๒ บ้านตลาดใหม่พัฒนา 328 309 637 210 

๓ บ้านโนนสมบูรณ์ 223 184 407 122 

๔ บ้านซับหวาย 283 242 525 340 

๕ บ้านบุกุดจอก 293 315 608 151 

๖ บ้านหนองหัวแรต 666 712 1,378 559 

๗ บ้านคลองสารเพชร 477 488 965 255 

๘ บ้านบุกระโทก 285 286 571 164 

๙ บ้านหนองกระทุ่ม 350 352 702 172 

๑๐ บ้านหนองหิน 171 169 340 96 

๑๑ บ้านหนองชงโค 442 428 870 214 

๑๒ บ้านโนนสะอาด 163 166 329 89 

๑๓ บ้านพงพัฒนา 64 69 133 89 

๑๔ บ้านหนองหวาย 308 312 620 170 

๑๕ บ้านตลาดใหม่สามัคคี 272 316 588 253 

รวม 4,412 4,454 8,866 2,970 
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ช่วงอายุประชากร 
จ านวนเพศชาย 

(คน) 

จ านวนเพศหญิง 

(คน) 

จ านวนรวม 

(คน) 

ร้อยละ 

(%) 

น้อยกว่า ๑ ปีเต็ม 40 43 83 0.90 

๑ ปีเต็ม – ๒ ปี 83 81 164 1.84 

๓ ปีเต็ม – ๕ ปี 165 150 315 3.55 

๖ ปีเต็ม – ๑๑ ป ี 367 348 715 8.00 

๑๒ ปีเต็ม – ๑๔ ป ี 169 170 339 4.50 

๑๕ ปีเต็ม – ๑๗ ป ี 162 160 322 3.63 

๑๘ ปีเต็ม – ๒๕ ป ี 499 503 1,002 11.30 

๒๖ ปีเต็ม – ๔๙ ปีเต็ม 1,699 1,656 3,355 37.84 

๕๐ ปีเต็ม – ๖๐ ปีเต็ม 680 688 1,368 15.42 

61 – 80 ปีเต็ม 490 566 1056 11.90 

มากกว่า 81 ปีเต็มข้ึนไป 58 89 147 1.65 

รวมทั้งหมด 4,412 4,454 8,866 100.00 

 
ที่มา :  ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสมีา ข้อมูลเดือน  มกราคม 
          ๒๕64 จ านวนประชากรตามทะเบยีนราษฎร มีท้ังสิ้น 8,866 คน แยกเป็นชาย 4,412 คน หญิง 4,454 คน  
 
4. สภาพทางสังคม 
      4.1  การศึกษา 

ระดับการศึกษาของประชากร ที่อาศัยอยู่จริง จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับต าบล 
(จปฐ. ๒) ประจ าปี 2562  มีดังนี ้

การศึกษา 
จ านวนเพศ
ชาย(คน) 

จ านวนเพศ
หญิง 
(คน) 

จ านวนรวม 
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่เคยศึกษา 122 148 270 4.19 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 51 50 101 1.57 

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

มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1-3 ,ม.1-3) 743 667 1,410 21.90 
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มัธยมศึกษาตอนปลาย(มศ.4-5, ม.4-6, ปวช) 335 443 778 12.08 
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 56 49 105 1.63 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 92 148 240 3.73 

สูงกว่าปริญญาตรี 4 15 19 0.30 
รวมทั้งหมด 3,187 3,251 6,438 ๑๐๐.๐๐ 

หมายเหตุ   จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการส ารวจนี้ อาจไม่เท่ากับจ านวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต มีสถานศึกษาในพื้นที่ รวม  ๕  แห่ง  คือ 
1) ระดับก่อนวัยเรียน  จ านวน  2  แห่ง   

1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวาย มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  61  คน  มบีุคลากรในต าแหน่ง
ครจู านวน 1 คน จ านวนผู้ดูแลเด็ก จ านวน 2 คน แม่บ้าน  1  คน 
       1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวแรต มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 45 คน มีบุคลากรในต าแหน่ง
คร ูจ านวน 1 คน จ านวนผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1  คน  แม่บ้าน  1  คน 

๒)  โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านบ้านคลองสารเพชรมีจ านวนนักเรียน 
100 คน เป็นชาย  53  คน เป็นหญิง  47 คน มีบุคลากรจ านวน  9 คน โดยมีผู้บังคับบัญชาคือ นายปกรณ์  
ชาติประสพ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563 

๓)  โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส)  จ านวน  ๒  แห่ง คือ  
           ๑. โรงเรียนบ้านบุกระโทก มีจ านวนนักเรียน 266 คน  เป็นชาย 131  คน เป็นหญงิ 135 คน  มี
บุคลากรจ านวน 17  คน  โดยมีผู้บังคับบัญชาคือ นางรมิตา  สีมาพล  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 
18 กรกฏาคม 2563 

     ๒.โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  มีจ านวนนักเรียน 215 คน เป็นชาย 137 คน เป็นหญิง 78 คน   
มีบุคลากรจ านวน 20 คน โดยมีนายสมชาย อยู่คะเชนทร์ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 18
กรกฏาคม 2563 
    ๔)  โรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน ๑  แห่ง  คือ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา  มีจ านวน
นักเรียน  552 คน  เป็นชาย 271 คน  เป็นหญิง 281 คน  มีบุคลากรจ านวน 40 คน โดยมีนายวีระศักดิ์ วนา
ภรณ ์เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563 
      4.2  สาธารณสุข 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ
ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวานและโรคอ่ืนๆ 
อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพ
ประจ าปี การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์
ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากร
ส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  
สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   
  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      1.1 โรงพยาบาลหนองบุญมาก  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน 1 แห่ง  

เป็นโรงพยาบาลขนาด  60 เตียง  มีจ านวนบุคลากร 220 คน 
      1.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบุกระโทก  จ านวน 1 แห่ง 
   มีจ านวนบุคลากร 5 คน  
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      1.3 คลินิกเอกชน จ านวน  3  แห่ง 
-คลินิกทันตกรรมบ้านฟันสวย 
-คลินิกนายแพทย์ธนัช 
-คลินิกสถานพยาบาลปริญญาการพยาบาลและผดุงครรภ์    

       4.3 อาชญากรรม 
              เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน ซึ่งเทศบาลก็ได้
ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกัน
อุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินวิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้
ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลาย
วันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น
โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา 
คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษ
ที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้ น า การขอก าลังจาก ต ารวจ ผู้น า อปพร.               
เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มี
การร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจ
หน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้     
       4.4 ยาเสพติด 

   ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลต าบลหนองหัวแรต จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรหนองบุญมากได้
แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย โดยจาก
ข้อมูลประจ าปี 2559 ผู้ค้ามีจ านวน 4 ราย มีผู้ครอบครองยาบ้าเพ่ือจ าหน่ายจ านวน 5 ราย ครอบครองยาบ้า
จ านวน 2 ราย จ านวนผู้เสพยาบ้า 15 ราย โดยทางเทศบาลและสถานีต ารวจภูธรหนองบุญมาก ได้รับความ
ร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของ
เทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส  
การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็ เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี                     
ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด  

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
        ในเขตเทศบาลต าบลหนองหัวแรต มีระบบบริการพ้ืนฐาน ดังนี้ 
การคมนาคม 
         5.1  การไฟฟ้า 
                การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟูาส่อง
สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้ เช่นเดียวกับถนน                     
การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลาย ๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่และ
วิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนที่ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟูาใช้ ดังนี้ 

(1) จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูา 2,970 หลังคาเรือน 
(2) ไฟฟูาสาธารณะ จ านวน  76  จุด ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล 
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          5.2 การประปา 
การประปา เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาล จ านวน 3 หมู่บ้าน คือบ้านหนองหัวแรต 

หมู่ที่ 6 บ้านซับหวาย หมู่ที่ 4 และบ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2  และมีกิจการประปาหมู่บ้าน จ านวน 12 
หมู่บ้าน สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหา
คือ ไม่มีแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปา ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถท่ีจะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  
ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่จะ
จัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหา
ในทันที  เทศบาลก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนา 2566 – 2570 เพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมี
งบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ต่อไป  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 

(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา 2,970 หลังคาเรือน 
          5.3  เส้นทางคมนาคม มีถนนระหว่างต าบล, อ าเภอ มีเส้นทางดังต่อไปนี้ 
                 (1)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ถนนลาดยาง สายโชคชัย – เดชอุดม 
                 (2)  ทางหลวงชนบท ถนนลาดยาง สายหัวแหลม – สระมะค่า เชื่อมระหว่างต าบลหนองหัวแรต 
กับต าบลหนองไม้ไผ่ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร 
                  (3) ทางหลวงชนบท ถนนลาดยาง สายหนองตะไก้ – หนองยายเทียม เชื่อมระหว่างต าบลหนอง
หัวแรต กับต าบลหนองตะไก้ ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร 
                  (4) ถนนของท้องถิ่น เทศบาลต าบลหนองหัวแรต จ านวน  199 สาย 
                  สภาพถนน   คอนกรีต  จ านวน  106  สาย   ระยะทาง     153    กิโลเมตร 
                                  ลาดยาง   จ านวน    40  สาย    ระยะทาง    409    กิโลเมตร 
                                  ลูกรัง       จ านวน   29  สาย    ระยะทาง    107    กิโลเมตร 
                                  หินคลุก    จ านวน   24  สาย    ระยะทาง      84    กิโลเมตร 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
      6.1  การเกษตร 
             พืชที่มีการใช้พ้ืนที่เพาะปลูกมากท่ีสุดคือ มันส าปะหลัง รองลงมาคือการปลูกข้าวนาปี พ้ืนที่เทศบาล
ต าบลหนองหัวแรต มีการเพราะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม            
พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ มันส าปะหลัง ข้าว อ้อยโรงงาน ข้าวโพด ฯลฯ 
มันส าปะหลัง 
ล าดับ หมู่บ้าน ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว 
 รวมทั้งต าบลหนอง 

หัวแรต 
1,382 24,983.57 24,962.07 

1 บ้านมอสูงซับเจริญ 93 1,224.75 1,224.75 
2 บ้านตลาดใหม่พัฒนา 70 837.10 837.10 
3 บ้านโนนสมบูรณ์ 137 2,314.21 2,305.71 
4 บ้านซับหวาย 161 2,767.24 2,766.99 
5 บ้านบุกุดจอก 172 2,588.37 2,588.37 
6 บ้านหนองหัวแรต 69 872.19 853.94 
7 บ้านคลองสารเพชร 59 816.75 816.75 
8 บ้านบุกระโทก 73 801.01 801.01 
9 บ้านหนองกระทุ่ม 61 785.00 785.00 
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10 บ้านหนองหิน 192 3,283.01 3,282.01 
11 บ้านหนองชงโค 184 3,710.07 3,717.07 
12 บ้านโนนสะอาด 37 669.52 669.52 
13 บ้านพงพัฒนา 17 253.25 253.25 
14 บ้านหนองหวาย 46 471.25 471.25 
15 บ้านตลาดใหม่สามัคคี 217 3,589.85 3,589.35 

ข้าว 
ล าดับ หมู่บ้าน ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 
 รวมทั้งต าบลหนอง 

หัวแรต 
502 5,409.78 5,428.78 

1 บ้านมอสูงซับเจริญ 142 1,770.65 1,770.65 
2 บ้านตลาดใหม่พัฒนา 40 392.25 392.25 
3 บ้านโนนสมบูรณ์ 69 536.47 536.47 
4 บ้านซับหวาย 62 670.42 677.42 
5 บ้านบุกุดจอก 15 115.50 115.50 
6 บ้านหนองหัวแรต 55 524.50 524.50 
7 บ้านคลองสารเพชร 74 789.75 797.75 
8 บ้านบุกระโทก 22 265.25 269.25 
9 บ้านหนองกระทุ่ม 41 345.00 345.00 
อ้อย 
ล าดับ ต าบล ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 
1 หนองหัวแรต 15 192.75 192.75 
ข้าวโพด 
ล าดับ ต าบล ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 
1 หนองหัวแรต 3 16.50 16.50 
หมายเหตุ : ข้อมูลรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2563 
       6.2  การประมง 
              (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง) 
 

        6.3  การปศุสัตว์ 
               - เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ 
เป็ด โค สุกร กระบือ  

         6.4  การบริการ 
                รีสอร์ท                   1       แห่ง 
                ร้านอาหาร               6       แห่ง 
                โรงภาพยนตร์            -        แห่ง 
                ร้านเกมส์                 ๕       แห่ง 
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          6.5  การท่องเที่ยว 
                  ในเขตเทศบาลต าบลหนองหัวแรตไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นในต าบล 
เช่น กลุ่มเฟ่ืองฟูาและน้ าผึ้ง บ้านมอสูงซับเจริญ หมู่ที่ 1 สวนเฟื่องฟูาวิวรรณ์ บ้านมอสูงซับเจริญ หมู่ที่ 1 และ
กลุ่มพัฒนากลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ 7  

          6.6  อุตสาหกรรม 
                  บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
                  บริษัท พีวีดีอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
                  บริษัท ทีพีเค แอ็ดวานซ์ สตาร์ช จ ากัด 
                  บริษัท สตาร์โปร (ไทยแลนด์) จ ากัด 
                  บริษัท เอ่ียมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จ ากัด 
                  บริษัท เอ็นเนจี้พลัส สาขา 3  
            6.7  การพาณิชกรรมและกลุ่มอาชีพ 
           การพาณิชย์ 
                  1. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ านวน  1 แห่ง 
                  2. ธนาคารออมสิน     จ านวน  1  แห่ง 
                  3. บริษัท เอกชัยดิสทริบิวชันซีสเทม จ ากัด (โลตัส) จ านวน  1 แห่ง 
                  4. บริษัท พีออยส์ จ ากัด (มหาชน)   จ านวน  1 แห่ง 
                  5. ร้านทวีกิจ     จ านวน  1 แห่ง 
                  6. บริษัท เกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด  จ านวน  1 แห่ง 
                  7. ร้านศิริมลก่อสร้าง     จ านวน  1 แห่ง 
                  8. ร้านพูนณรงค์     จ านวน  1 แห่ง 
                  9. ร้านโดเรม่อน     จ านวน  1 แห่ง 
                 10.บริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนท์ เซลล์ 238  จ านวน  1 แห่ง 
                 11.หจก.หนองบุนนากค้าวัสดุ   จ านวน  1 แห่ง 
                 12.ค่ายลูกเสือสุนิตา (สุริชวดี เจริญกลาง)  จ านวน  1 แห่ง 
                 13.บริษัท บุญยังฟาร์ม โนนสมบูรณ์ จ ากัด  จ านวน  1   แห่ง 
                 14.บริษัท ซี เค แอนซันฟาร์ม จ ากัด   จ านวน            1        แห่ง 
                 15.บริษัท คาร์กิลมิทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด  จ านวน  1 แห่ง 
                 16.บริษัท พีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  จ านวน  1 แห่ง 
                 17.บริษัท สตาร์โปร สตาร์ช (ไทยแลนด์)  จ านวน  1 แห่ง 
                 18.บมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมินิเคชั่น   จ านวน  1 แห่ง 
                 19.บจ.ลาภเพ่ิมพูนมอเตอร์ 1999    จ านวน  1 แห่ง 
                 20.บจ.เอ็นเนจี้พลัส (สาขา 3)   จ านวน  1 แห่ง 
                 21.บจ.พลังงานคาร์บอน (สาขา 3)   จ านวน  1 แห่ง 
                 22.บริษัท แฟกซ์ไลน์ จ ากัด     จ านวน  1 แห่ง 
                 23.บจ.ที พี เค แอ็ดวานซ์ สตาร์ท    จ านวน  1 แห่ง 
                 24.บจ.ที พี เค แอปโซลูท สตาร์ท   จ านวน  1 แห่ง 
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            กลุ่มอาชีพ 
            มีจ านวนกลุ่มอาชีพ  จ านวน 10 กลุ่ม 
 

1.กลุ่มกล้วยสะบัดงา 6.กลุ่มผ้าทอมือ 
2.กลุ่มเฟ่ืองฟูาและน้ าผึ้ง 7.กลุ่มท าพวงหรีด 
3.กลุ่มกระเป๋าผ้าร่ม 8.กลุ่มทอเสื้อ 
4.กลุ่มหมอนสม็อก 9.กลุ่มจักสาน 
5.กลุ่มแปรรูปอาหาร 10.กลุ่มแปรรูปไม้เก่า 

 6.8 แรงงาน 
 จากการส ารวจข้อมูลพบว่า ประชากรแรงงานในพ้ืนที่ อายุระหว่าง 25- 50 ท าอาชีพเกษตรกรรม 
เช่น ปลูกมันส าปะหลัง  ท านาข้าว และปลูกอ้อย และมีบางส่วนท างานโรงงานอุสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบล
หนองหัวแรต และอ าเภอที่อยู่ใกล้เคียง  และบางส่วนไปท างานทีต่่างประเทศ  
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
   ๘.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   99.81  
     1) วัดสวนปุาพุทธธรรม  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 
   2) วัดพงษ์ศรีพรหมวราราม   ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 
   3) วัดบ้านบุกุดจอก    ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 
   4) วัดราษฎร์สุนทราราม  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 
   5) วัดบุกระโทกโลคศรัทธาราม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 
   6) วัดบ้านหนองกระทุ่ม บ ารุงธรรมตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 
   7) วัดบ้านหนองชงโค  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 
   8) ส านักสงคเ์ดชพรอุดมฤทธิ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 14 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์  ร้อยละ  0.19 
     ๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษาและออกพรรษา ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

 

     ๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า
เครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ  ฯลฯ 
                     ภาษาถ่ิน  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาโคราช   
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค - บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบ ซึ่งจะต้องน ามาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้  

๙.๒ ป่าไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีปุาไม้ 
๙.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
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๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ  

ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้  
อากาศที่ไม่มีมลพิษ น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอปัญหาคือยังไม่สามารถ
หาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา เทศบาล
ได้จัดท าโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหา
ถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่
สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน ฯลฯ  
 8.5 ขยะมูลฝอย 
 เทศบาลต าบลหนองหัวแรต มีพนักงานเก็บขยะ 4 คน และรถขยะ 1 คัน โดยเก็บขยะรอบเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรต ยกเว้น หมู่ที่ 11 บ้านหนองชงโค และหมู่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม แล้วน าไปทิ้งที่บ่อขยะ
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต ทั้งอยู่ที่ ม.10 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  
 

 



 
 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน๎า ๑๔ 

 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
  
 

 
 
 

  
  
  โดยที่รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให๎รัฐพึงจัดให๎มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช๎เป็นกรอบในการจัดท าแผนตํางๆให๎สอดคล๎อง
และบูรณาการกันเพ่ือให๎เกิดเป็นพลังผลักดันรํวมกันไปสูํเปูาหมายดังกลําว โดยให๎เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย
วําด๎วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และตํอมาได๎มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐           
มีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ
รับผิดชอบในการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดท ารํางยุทธศาสตร์
ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชน
ทุกภาคสํวนด าเนินการให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให๎เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านตํางๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด๎วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการ
สร๎างความสามารถในการแขํงขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได๎จัด
ให๎มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องอยํางกว๎างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล๎ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต๎องน าไปสูํการปฏิบัติเพ่ือให๎ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ชํวงเวลาดังกลําว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

 การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตํแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต๎น
มาได๎สํงผลให๎ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด๎านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได๎รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุํมบนของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลาง ในด๎านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนสํงผลให๎ประเทศไทยหลุดพ๎นจากการเป็นประเทศยากจน และในด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ประเทศไทยมี
ข๎อได๎เปรียบในความหลากหลายเชิงนเิวศ อยํางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท๎าทายตอํการพัฒนาที่ส าคัญ 
อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร๎อยละ ๓.๙ ถือวําอยูํในระดับต่ ากวําศักยภาพ เมื่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
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เทียบกับร๎อยละ ๖.๐ ตํอปีในชํวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผํานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไมํฟ้ืนตัวได๎เต็มที่โครงสร๎างเศรษฐกิจไทยที่ยังไมํ
สามารถขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
ระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข๎ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไมํสอดคล๎องกับความต๎องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 
 นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชํวงวัยยังคงเป็นปัจจัยท๎าทาย
ส าคัญตํอการพัฒนาประเทศ แม๎วําการเข๎าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร๎างพ้ืนฐานตํางๆ และการคุ๎มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แตํยังคง
มีปัญหาเรื่องคุณภาพการให๎บริการที่มีมาตรฐานแตกตํางกันระหวํางพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให๎
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด๎านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท๎า
ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให๎ประชาชนมีรายได๎สูงขึ้นและแก๎ปัญหาความเหลื่อมล้ าอยํางยั่งยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช๎ และการรักษาทรัพยากรอยํางบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศที่ผํานมายังขาดความชัดเจน สํงผลให๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช๎อยํางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยํางรวดเร็ว 
 ทั้งนี้ ปัญหาดังกลําวข๎างต๎นมีสาเหตุสํวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศขาดความตํอเนื่องและความยืดหยุํนในการตอบสนองตํอความต๎องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต๎องเสริมสร๎างให๎เกิดความเข๎มแข็ง  ลด
ความขัดแย๎งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไมํเสมอภาค การขาด
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสํงเสริมคนใน
ชาติให๎ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให๎เกิดความรักและความสามัคคี 
 ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรที่มีสัดสํวนประชากรวัยแรงงานและ
วัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให๎การพัฒนา
ประเทศในมิติตําง ๆ มีความท๎าทายมากขึ้น ทั้งในสํวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการ
จัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู๎สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท๎าทายตํอการขับเคลื่อน
ประเทศไปสูํการเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
 แม๎วําประเทศไทยจะมีต าแหนํงที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น
ประตูสูํเอเชีย แตํการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ๎านหลายประเทศ ท าให๎ปัญหาด๎านเขตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ๎านยังคงเป็นความท๎าทายด๎านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต๎องให๎ความส าคัญกับ
ปัญหาด๎านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ๎อน ละเอียดอํอน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็น
ท๎าทายตํอการสร๎างบรรยากาศความไว๎วางใจระหวํางรัฐกับประชาชนและระหวํางประชาชนกับประชาชน  ซึ่ง
รวมถึงการสร๎างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสูํการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งระหวํางกลุํมประชากรไทยที่มี
แนวคิดและความเชื่อที่แตกตํางกันอยํางยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศ
มหาอ านาจ ที่อาจกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูํระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย๎ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งอาจสํงผลกระทบตํอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไมํใชํรัฐ อาทิ องค์การ
ระหวํางประเทศ และบรรษัทข๎ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และ
มาตรฐานสากลตํางๆ ทั้งในด๎านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุํมเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาค
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ที่น าไปสูํความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงด๎านอาชญากรรมข๎ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ 
รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค๎ามนุษย ์และการลักลอบเข๎าเมือง 
 ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได๎รับการพัฒนาอยํางก๎าวกระโดดจะกํอให๎เกิดนวัตกรรมอยํางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข๎อมูลขนาดใหญํ หุํนยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหมํ และ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยํางแนวโน๎มการพัฒนาเทคโนโลยีอยํางก๎าวกระโดดเหลํานี้ คาดวําจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ชํวยท าให๎เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน๎มที่จะกลับมาขยายตัวได๎ เข๎มแข็งขึ้น แนวโน๎ม
ส าคัญที่จ าเป็นต๎องมีการติดตามอยํางใกล๎ชิด อาทิการรวมกลุํมทางการค๎าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย
เพ่ิมมากข้ึน การแขํงขันท่ีคาดวําจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร๎างความหลากหลายของสินค๎าและบริการ
ที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหมํๆ 
 นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวําจะเข๎าสูํการเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  ๒๕๗๔จะ
กํอให๎เกิดโอกาสใหมํๆ ในการตอบสนองความต๎องการของกลุํมผู๎บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสํวนเพ่ิมขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์วําครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
ประชากรในประเทศไทยจะมีชํวงอายุที่แตกตํางกันและจะมีกลุํมคนชํวงอายุใหมํๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะสํงผลตํอ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตํางกัน ดังนั้น การเตรียมความพร๎อมของประชากรให๎มีคุณภาพและการน า
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช๎ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท๎าทายส าคัญในระยะตํอไป 
  ในขณะเดียวกัน โครงสร๎างประชากรที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย อาจท าให๎เกิดความต๎องการแรงงาน
ตํางชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง  ซึ่งปัจจัยด๎านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก๎าวหนา๎ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสํงในภูมิภาคจะท าให๎การเคลื่อนย๎ายแรงงานและการย๎ายถิ่น
มีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายประชากรเข๎าออกประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุํมประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน๎มในการเคลื่อนย๎ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุม
โลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย๎ายถิ่นสํวนใหญํมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไป
ได๎ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู๎รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ๎านขณะที่ประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย๎ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกวํา  อาจท าให๎
การแยํงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให๎เกิดความเสี่ยงตํอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวําจะมีความรุนแรงมากขึ้น
ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว๎างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร๎างความเสียหายตํอชีวิต                   
และทรัพย์สิน ระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ตํอเนื่องกับ
ความมั่นคงด๎านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศตํางๆ มีแนวโน๎มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได๎
คํอนข๎างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรบัความต๎องการของมนุษย์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพอยํางไร
ก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศตําง ๆ ดังกลําวที่แตํละประเทศจะต๎องเผชิญจะมีความแตกตํางกัน  ท าให๎การเป็นสังคมสีเขียว
การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางบูรณาการจะได๎รับความส าคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึง
การสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎านพลังงานและอาหารมีแนวโน๎มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและ
ข๎อตกลงด๎านสิ่งแวดล๎อมจะมีความเข๎มข๎นและเข๎มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข๎อตกลงระหวําง
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ประเทศตํางๆ ที่ส าคัญ เชํน เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได๎รับการน าไป
ปฏิบัติอยํางจริงจังมากยิ่งขึ้น 
  แนวโน๎มเหลํานี้จะกํอให๎เกิดความท๎าทายตํอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในสํวนของ
การจ๎างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมํๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด๎านอื่นๆ ที่ซับซ๎อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการกํอสงครามที่ใช๎เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 
การเคลื่อนย๎ายอยํางเสรีและรวดเร็วของผู๎คน เงินทุน ข๎อมูลขําวสาร องค์ความรู๎ เทคโนโลยีและสินค๎าและ
บริการ การปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได๎ยากการเกิดขึ้นของโรค
ระบาด และโรคอุบัติใหมํที่จะสํงผลให๎การเฝูาระวังด๎านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น       
อาจน าไปสูํปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได๎ หากไมํมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการ
ปูองกันและรองรับผลกระทบตํางๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร๎อมเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยํางรวดเร็วโดยเฉพาะอยํางยิ่งหากการ
เข๎าถึงเทคโนโลยี โครงสร๎างพ้ืนฐาน และองค์ความรู๎สมัยใหมํมีระดับความแตกตํางกันระหวํางกลุํมประชากร
ตํางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลําวจะสํงผลตํอทั้งการจ๎างงานและอาชีพที่จะมี
รูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต๎องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจ
หายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด๎วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต๎องการ
ทักษะระดับต่ า กํอให๎เกิดความเสี่ยงตํอความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมํทันหรือขาด
ความรู๎และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให๎เกิดการพัฒนาขยายความ
เป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยํางรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความ
แปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกลําวจะสํงผลให๎ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของ
ประเทศมีความซับซ๎อนมากยิ่งขึ้น 
  จากปัจจัยและแนวโน๎มที่คาดวําจะสํงผลตํอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตํางๆ
ข๎างต๎น เห็นได๎วําบริบทและสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน๎มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อยํางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ๎อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศอยําง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต๎องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด๎านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข๎อง มีความรํวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสํวนตาํงๆ ในรูปแบบของหุ๎นสํวนการพัฒนาที่
เป็นการด าเนินงานอยํางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข๎องซึ่งกันและกัน โดยประเทศ
ไทยจ าเป็นต๎องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู๎ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล๎องกับการ
เปลี่ยนแปลงตํางๆ สามารถรู๎เทําทันและปรับตัวให๎สามารถด าเนินชีวิตได๎อยํางมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง 
สร๎างรายได๎ ทํามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหมํๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลก
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต๎องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยสํงเสริมตําง  ๆ ที่เกี่ยวข๎องไป
พร๎อมกัน ทั้งในสํวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล๎องกันกับการพัฒนา
ของคนในแตํละชํวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร๎างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให๎ความส าคัญกับการสํงเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ๎าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก๎าวทัน
โลก จากการตํอยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ สํงผลให๎เกิดการสร๎างหํวงโซํมูลคําทาง
เศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา                  
ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสูํการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสํวน 
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  นอกจากนี้ ประเทศไทยต๎องให๎ความส าคัญกับการสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎านพลังงานและ
อาหาร การรักษาไว๎ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสํงเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่องที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  พร๎อมกับการมีข๎อก าหนดของรูปแบบ
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช๎พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบ            
โลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต๎องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและสํงเสริมให๎
ประเทศมีศักยภาพการแขํงขันที่สูงขึ้น และสามารถใช๎จุดแข็งในเรื่องต าแหนํงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศให๎เกิดประโยชน์ตํอการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให๎ความส าคัญของการรวมกลุํมความรํวมมือ
กับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร๎างสัมพันธไมตรี เสริมสร๎างความสัมพันธ์
ทางการทูต ซึ่งจะกํอให๎เกิดการสร๎างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ  โดยจ าเป็นต๎อง
สร๎างความพร๎อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให๎เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด๎าน
ตํางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต๎องเรํงให๎มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให๎เกิดการ
บริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการสํงเสริมคนในชาติให๎ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจเพ่ือให๎เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย๎งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาตํางๆ 
จ าเป็นต๎องค านึงถึงความสอดคล๎องกับโครงสร๎างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความ
แตกตํางจากปัจจุบันมากขึ้น 
  ดังนั้น ภายใต๎เงื่อนไขโครงสร๎างประชากร โครงสร๎างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล๎อม และปัจจัยการพัฒนาตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง สํงผลให๎ประเทศไทยจ าเป็นต๎องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อยํางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต๎องใช๎ระยะเวลาใน
การด าเนินงานเพ่ือให๎เกิดการปรับตัวซึ่งจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร๎างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให๎ประเทศเจริญก๎าวหน๎าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต๎องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต๎อง
บรรลุ พร๎อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด๎านตํางๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางบูรณาการ
บนพ้ืนฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเดํนของประเทศ และปรับปรุงแก๎ไขจุดอํอนและจุดด๎อยตําง 
ๆ อยํางเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาตจิะเปน็เปาูหมายใหญใํนการขับเคลื่อนประเทศ และถํายทอดไปสูํแผน
ในระดับอื่น ๆ เพ่ือน าไปสูํการปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษตํางๆ 
อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให๎การพัฒนาประเทศสามารถ
ด าเนินการได๎อยํางมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตํอ
ผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แก ํการมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยูํอยํางม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํน มีความมั่นคงทางสังคม
ทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวําง
ประเทศ และการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกันด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
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ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง เชํน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่น าไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอํุน ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่ม่ันคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข๎าสูํกลุํมประเทศรายได๎สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูํดีมีสุขได๎รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยํางทั่วถึงทุกภาคสํวนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไมํมีประชาชนที่อยูํในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข๎มแข็ง ขณะเดียวกัน
ต๎องมีความสามารถในการแขํงขันกับประเทศตํางๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให๎สามารถสร๎าง
รายได๎ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคตเพ่ือให๎สอดรับ
กับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค๎าอยํางแนํนแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให๎เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความ
สมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่องไปได๎ ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให๎เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูํบนหลักการใช๎ การรักษาและการฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และ
สอดคล๎องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล๎อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืนและให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชน  และทุกภาคสํวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยํางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ สร๎างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชน์สํวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด๎วย 

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

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข๎าถึงการให๎บริการของภาครัฐ 
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๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตํอ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใชํภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร๎างมูลคํา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต 
(๓) สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยว 
(๔) โครงสร๎างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

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

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

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

ความเป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
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๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการ และ

ให๎บริการอยํางสะดวกรวดเร็ว โปรํงใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎ประชาชนและทุก

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

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

เสมอภาค 
 

 
ยึดหลักการ 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ย่ังยืน คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 

 1.2.1 ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
๑๒ มีทั้งหมด 20 ประเด็น ดังนี้ 
 1. การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช๎ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อยกระดับศักยภาพ
ของประเทศ 
 2. การสํงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 3. การเตรียมพร๎อมด๎านก าลังคนและการเสริมสร๎างศักยภาพของประชากรในทุกชํวงวัย มุํงเน๎น
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ 

4. การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 
5. การปรับโครงสร๎างการผลิตและการสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจในแตํละชํวงของหํวงโซํมูลคํา 

 6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให๎สอดคล๎องกับพันธกรณีในด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที่  
 7. การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให๎ตํอยอดไปสูํฐานการ
ผลิตและบริการที่ใช๎เทคโนโลยีที่เข๎มข๎นและมีนวัตกรรมมากข้ึน ควบคูํกับการวางรากฐานเพื่อสร๎างและพัฒนาภาค 
การผลิตและบริการส าหรับอนาคต 

8. การสํงเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหมํ แข็งของเศรษฐกิจกระแสใหมํ 
 9. การสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของธุรกิจบริการและการทํองเที่ยวที่มีศักยภาพให๎
เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต 

10. การสร๎างความเชื่อมโยงระหวํางภาคการผลิต 
 11. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดยํอย ขนาดเล็กและขนาดกลางวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม 

12. การสร๎างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕64) 
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 13. การฟื้นฟูพ้ืนฐานด๎านความม่ันคงที่เป็นปัจจัยส าคัญตํอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศ 
 14. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร๎างธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
 15. การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถ
และพัฒนาคุณภาพการให๎บริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก และสํงเสริมการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของทุกกลุํมในสังคม 

16. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
17. การสร๎างความรํวมมือระหวํางประเทศให๎เข๎มข๎นและสํงผลตํอการพัฒนาอยํางเต็มที่ 
18. การสํงเสริมการลงทุนไทยในตํางประเทศ 
19. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให๎มีประสิทธิภาพมากข้ึนและให๎สามารถแขํงขันได๎ 
20. การปฏิรูปด๎านการคลังและงบประมาณ 

 1.2.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ 

วัตถุประสงค์ 
1. มีจริยธรรม ความรู๎ความสามารถ และพัฒนาตนเองได๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต 
2. มีความมั่นคง ทางเศรษฐกิจและสังคม 
3. เศรษฐกิจ เข็มแข็ง แขํงขันได๎ และมีความยั่งยืน 
4. รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
5. การบริหารราชการแผํนดินมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ทันสมัย และท างานเชิงบูรณาการ 
6. กระจายความเจริญไปสูํภูมิภาค 
7. ผลักดันให๎มีความเชื่อมโยงกับประเทศตํางๆ 
เป้าหมาย 
1. คนไทยมีคุณลักษณะ ที่มีวินัย มีทัศนคติที่ดีตํอสังคม 
2. ความเหลื่อมล้ า ทางด๎านรายได๎ และความยากจนลดลง 
3. ระบบเศรษฐกิจ มีความเข๎มแข็ง และแขํงขันได๎ 
4. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
5. มีความมั่นคง ในเอกราชและอธิปไตย สามัคคีและเพ่ิมความเชื่อม่ันของประเทศ 
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรํงใส ตรวจสอบได๎ และมีสํวนรํวม 

จากประชาชน 
 1.2.3 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ มี
ทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา 

   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ 
   1.2 พัฒนาศักยภาพคน 

1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด๎านสุขภาพ 

   1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดการสุขภาพ 
   1.6 พัฒนาระบบการดูแลสังคมสูงวัย 
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   1.7 สถาบันทางสังคมมีสํวนรํวมพัฒนาประเทศ  
2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

   แนวทางการพัฒนา 
  2.1 เพ่ิมโอกาสให๎กับกลุํมเปูาหมาย 

   2.2 กระจายบริการภาครัฐให๎ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
   2.3 เสริมสร๎างศักยภาพชุมชน 

3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
   แนวทางการพัฒนา 

3.1 บริหารจัดการเศรษฐกิจสํวนรวม 
3.2 พัฒนาความสามารถในการแขํงขัน 
 4.ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
4.1 ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
4.3 การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
4.4 ลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก 
4.5 ลดความเสี่ยงด๎านภัยพิบัติ 
4.6 แก๎ไขปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
4.7 พัฒนาความรํวมมือด๎านสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ 

 5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
5.1 รักษาความมั่นคงภายใน 
5.2 เสริมสร๎างศักยภาพการปูองกันประเทศ 
5.3 สํงเสริมความรํวมมือกับตํางประเทศด๎านความมั่นคง 
5.4 รักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
5.5 บริหารจัดการความมั่นคง เพื่อการพัฒนา 

 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

แนวทางการพัฒนา 
6.1 ปรับปรุงโครงสร๎างหนํวยงาน 
6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ 
6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะได๎มาตรฐานสากล 
6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให๎แกํ อปท. 
6.5 ปูองกันปราบปรามการทุจริต 
6.6 ปฏิรูปกฎหมายให๎มีความทันสมัย 

 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
แนวทางการพัฒนา 
7.1 พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
7.2 สนับสนุนการพัฒนาระบบขนสํง 
7.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
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7.4 พัฒนาด๎านพลังงาน 
7.5 พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
7.6 พัฒนาระบบประปา 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา 
8.1 สํงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูํการใช๎ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
8.2 พัฒนาผู๎ประกอบการให๎เป็นผู๎ประกอบการทางเทคโนโลยี 
8.3 พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจ 
9.2 การพัฒนาเมือง 
9.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 
10.1 ขยายความรํวมมือทางการค๎าและการลงทุนกับมิตรประเทศ 
10.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด๎านการคมนาคมขนสํง โลจิสติกส์ 
10.3 พัฒนาและสํงเสริมให๎ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ 
10.4 สํงเสริมการลงทุนไทยในตํางประเทศ 
10.5 เปิดประตูการค๎าและพัฒนาความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
10.6 สํงเสริมความรํวมมือ กับภูมิภาค 
1.2.4 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
1.สร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎ทุกภาคสํวน 

 2.สร๎างความเชื่อมโยงระหวํางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผน
เฉพาะด๎าน และแผนปฏิบัติการ 
 3.ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) จัดท า
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีสํวนรํวม 

4. ผลักดันให๎ภาคเอกชนสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศ 
5. สร๎างสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาตําง ๆ 
6. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน 

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

  
  
  
 เป้าหมาย ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขง  

1. บริหารจัดการน้ าให๎เพียงพอตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยํางยั่งยืน  
2. แก๎ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎มีรายได๎น๎อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

 3. สร๎างความเข๎มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคูํกับการแก๎ไขปัญหาด๎าน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม  

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1 แผนพัฒนาภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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4. พัฒนาการทํองเที่ยวเชิงบูรณาการ  
 5. ใช๎โอกาสจากการพัฒนาโครงขํายคมนาคมขนสํงที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง และ
พ้ืนที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และ พ้ืนที่เศรษฐกิจใหมํๆ ของภาค  
 6. พัฒนาความรํวมมือและใช๎ประโยชน์จากข๎อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ๎านในการสร๎างความ
เข๎มแข็ง ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project)  
1.โครงการบริหารจัดการน้ าอยํางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
2.โครงการแก๎ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม๎ตับและมะเร็งทํอน้ าดี  
3.โครงการพัฒนาการผลิตข๎าวหอมมะลิทุํงกุลาร๎องไห๎สูํมาตรฐานเกษตร อินทรีย์  
4.โครงการยกระดับการทํองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม  
5.โครงการพัฒนาทําอากาศยาน ขอนแกํน สกลนคร และนครพนม  

  
  
 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
สุรินทร์) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 –2565) 
ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 ได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบ บูรณาการ 
(ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนลําง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้  
 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)  

1. เป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
2. เป็นแหลํงผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ  

 3. เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการทํองเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬา
ที่มีชื่อเสียง  

4. เป็นประตูสูํอีสาน และเชื่อมโยงการค๎าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ๎าน  
 พันธกิจ (Mission)  

1. สํงเสริมการผลิตและแปรรูปข๎าวหอมมะลิ  
2. สํงเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน  
3. สํงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  
4. สํงเสริมการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5. สํงเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
6. สํงเสริมการทํองเที่ยว ให๎ได๎รับความนิยม และบริหารจัดการให๎มีศักยภาพ  
7. สํงเสริมและพัฒนาการค๎าการลงทุน และค๎าชายแดน  
8. สํงเสริมการพัฒนาด๎านสังคม  

 เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี  
 จากโครงสร๎างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 ปี พ.ศ. 
2560 มีเศรษฐกิจที่ส าคัญ 3 ล าดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดสํวนร๎อยละ 23 รองลงมาเป็นภาค 
เกษตรกรรม มีสัดสํวนร๎อยละ 18 และภาคการค๎าร๎อยละ 14 มีพ้ืนที่การเกษตรร๎อยละ 68.15 ของพ้ืนที่ของ 
กลุํมจังหวัด ประชากรสํวนใหญํอยูํในวัยแรงงาน ร๎อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทาง 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
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การเกษตรที่โดดเดํน ได๎แกํ ข๎าว มันส าปะหลัง อ๎อย โคเนื้อ โคนม ไกํ แพะ แกะ มีศักยภาพทางการทํองเที่ยวที่ 
หลากหลาย ทั้งทํองเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหลํง 
ทํองเที่ยวที่เป็นมรดกโลก เป็นแหลํงผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ า 
เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า สัดสํวนคนยากจน ร๎อยละ 12.9 
รายได๎เฉลี่ยครัวเรือน/ปี 250,632 บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี 200,217.08 บาท มีความไมํเสมอภาค ด๎าน
รายได๎ (Gino coefficient) สงูกวําคําเฉลี่ยประเทศ จึงก าหนดเปูาหมายการพัฒนาในการเป็น  

“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและสังคมเป็นสุข” 
โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้  
 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตให๎เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขึ้นมาตรฐาน
อินทรีย์ ในภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการน านวัตกรรมในพ้ืนที่มาชํวยให๎เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกร 
รุํนใหมํ (Smart Farmer) ให๎มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให๎คงอยูํด๎วยการน๎อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มา
เป็นหลักในการด าเนินงาน เพ่ือให๎เกิดภูมิคุ๎มกันตํอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าให๎เพียงพอ ทั้งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตรให๎
เพียงพอ ตลอดปี โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าให๎อยูํในพื้นที่ หรือการขยายพ้ืนที่รับน้ าการกระจายน้ าไป
ยังพ้ืนที่  
 3. สํงเสริมการแปรรูปของสินค๎าให๎มากข้ึนในพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบ
ครบ วงจรในพื้นที่ โดยพัฒนาชํวงกลางทางและปลายทางให๎มากข้ึน ดังจะเห็นได๎จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แหํงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่ก าหนดให๎กลุํมจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด 
นครราชสีมาให๎เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร  
 4. สํงเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือสร๎างโอกาสในการสร๎างรายได๎จากภาค
การเกษตร และนอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค๎าชุมชนกับการทํองเที่ยว  
 5. สร๎างมูลคําเพ่ิมในสาขาการทํองเที่ยว โดยการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน ทั้ง
ทางด๎าน โครงสร๎างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และบริการเก่ียวเนื่องกับการทํองเที่ยว การใช๎ประโยชน์จาก
ระบบ Logistic ที่รัฐบาลไว๎วางรากฐานไว๎ให๎ การสร๎างความเชื่อมั่นในด๎านความปลอดภัยแกํนักทํองเที่ยว รวมถึง
การ สร๎างการตลาดให๎เป็นที่รู๎จักในวงกว๎างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุํมจังหวัด  
 6. การพัฒนาสังคมให๎มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู๎สูงอายุให๎ได๎รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น หรือสามารถด าเนินกิจกรรมได๎ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู๎สูงอายุเพ่ือให๎สืบทอดไปยังรุํน 
ลูกหลาน และการเพ่ิมศักยภาพของเด็ก เพ่ือให๎สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได๎ในอนาคต  
 ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ  
 ประเดน็การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป  
 วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเป็นศูนย์กลางด๎านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค๎าเกษตร  
 แนวทางการพัฒนา  
 1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร  

1.2 สํงเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค๎าในภูมิภาค  
1.3 สํงเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให๎เหมาะสม  
1.4 ยกระดับสินค๎าเกษตรเข๎าสูํระบบมาตรฐาน  
1.5 สํงเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
1.6 สํงเสริมการใช๎นวัตกรรมและพลังงานทดแทน  
1.7 สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร๎างมูลคําเพ่ิม  
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1.8 สนับสนุนให๎มีการรวมกลุํมการผลิตและจ าหนําย  
1.9 ยกระดับความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดสินค๎าเกษตร  

 1.10 สํงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง  
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวการทํองเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
 วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย  
 2. เพ่ือให๎กลุํมผู๎ผลิตและผู๎ประกอบการไหมมีรายได๎จากการจ าหนํายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น  
 แนวทางการพัฒนา  
 2.1 พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  
 2.2 พัฒนาสินค๎าและบริการทางการทํองเที่ยว  
 2.3 พัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว  
 2.4 สร๎างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให๎นักทํองเที่ยว  
 2.5 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหลํงทํองเที่ยว  
 2.6 สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงกีฬา  
 2.7 สํงเสริมการทํองเที่ยวตามรอยช๎าง  
 2.8 สํงเสริมพัฒนา การค๎า การลงทุน การค๎าชายแดน  
 2.9 สํงเสริมการทํองเที่ยววิถีชุมชน  
 2.10 สํงเสริมนวัตกรรมการทํองเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด  
 2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให๎มีคุณภาพ  
 2.12 สํงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม  
 2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให๎เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด๎านรํางกายและสติปัญญาดีขึ้น  
 2. เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ แข็งแรง มีความสุข  
 แนวทางการพัฒนา  
 3.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด๎านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  

3.2 สํงเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และสํงเสริมสร๎างศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง  
3.3 สํงเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3.4 สํงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ  
3.5 สํงเสริม และสร๎างความรํวมมือในการพัฒนาครอบครัวสูํชุมชนเข๎มแข็ง  

  
 
 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕34 แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ ใหจังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับ 
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความตองการของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัดประกอบ
กับพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 18                
ใหก.บ.จ. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด โดยค านึงถึงความตองการและศักยภาพของประชาชนในทองถิ่น 
ภายในจังหวัด รวมตลอดถึงความพรอมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนและยุทธศาสตรระดับชาติ 

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
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 จังหวัดนครราชสีมา ไดทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561 – 2565) 
ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เปนไปตามนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุมจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) (ผลจากการประชุมคณะกรรมการบูรณาการ 
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2563) โดยยึดยุทธศาสตรชาติแผนแมบท แผนปฏิรูปประเทศแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล และขอสั่งการนายกรัฐมนตรีรวมทั้งทิศทางการพัฒนาภาค 
แผนพัฒนากลุมจังหวัด และปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ มาประกอบการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมาโดยพิจารณาทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานความ
มั่นคง และดานบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซึ่งสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ ชีวิตความเปนอยูของประชาชนในรูปแบบชีวิตวิถีใหม New 
Normal)เพ่ือใหแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาทันตอสถานการณและมีความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง สามารถ 
ขับเคลื่อนไปไดดวยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเปนการแกไขปญหารวมกันของจังหวัดใหเหมาะสม 
กับโอกาสและศักยภาพของจังหวัด และน าไปสูการกระตนุใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสรางรายได 
ใหจังหวัดนครราชสีมา และไดน าแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาน าเสนอตอที่ประชุมประชาคมเพ่ือรับฟงความ
คิดเห็นจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน เมื่อวันที่  23 
สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครราชสีมาได ใหความ
เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน
คราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 
 จังหวัดนครราชสีมา หวังเปนอยางยิง่วา แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ จะเปนประโยชนในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ เพ่ือแปลง
นโยบายไปสูการปฏิบัติในแผนปฏิบัติราชการประจ าปของจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และสงผลใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาจังหวัด ตอไป 
 ต าแหนํงทางยุทธศาสตร์  
 1. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทํองเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดใน
ภูมิภาค  
 2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

3. เป็นแหลํงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
4. เป็นศูนย์กลางในการปูองกันภัยคุกคาม และเสริมสร๎างความม่ันคง เพ่ือปกปูองสถาบันหลัก
ของชาติ  
5. เป็นที่ตั้งของสํวนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยํางยั่งยืน  

เปูาหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) 
“ศูนยก์ลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคม
คุณภาพสูง” 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา  
 1) มูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) เพ่ิมขึ้นไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 4  

2) ประชาชนมีรายได๎ตํอหัวตํอปี (GPP per capita) เพ่ิมขึ้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 4  
3) รายได๎จากการทํองเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร๎อยละ ๕  
4) ร๎อยละของประชากร ที่อยูํใต๎เส๎นความยากจนลดลง (%)  
5) คําดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
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6) ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนตํอประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  

 1) สร๎างเสริมระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานเชื่อมโยงตํอโครงขํายคมนาคมแหํงอนาคต และเพ่ิมขีด 
ความสามารถ การค๎า การลงทุนและเศรษฐกิจ  

2) ยกระดับการทํองเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมตํอภาคและภูมิภาค  
3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

 4) เสริมสร๎างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยํางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดสมดุลและยั่งยืน  
 6) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ 
MICE City/ Art City / Safe City) 
 สรุปผลการด าเนินงานที่ผานมาเปรียบเทียบกับเปาประสงคแตละประเด็น ยุทธศาสตรของ
จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณ
อยํางยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความม่ันคง ทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และ 
ความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ า
อยํางบูรณาการสรุปผลสัมฤทธิ์ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ ขอเสนอแนะ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 จัดเปนยุทธศาสตรทางดาน
เศรษฐกิจ ดังนั้น จังหวัดจึงไดน ามูลคา ผลิตภัณฑมวล
รวมจังหวัด (GPP) เปนเครื่องชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ ของ
ยุทธศาสตรนี้ ซึ่งจากขอมูลพบวา ผลิตภัณฑมวลรวม
ของจังหวัด เพ่ิมข้ึนอยาง ตอเนื่อง โดยในปพ.ศ. 2561 
มีมูลคา GPP จ านวน 295,511 ลานบาท เพิ่มข้ึน
จากปกอน คิดเปนรอยละ 6.73 โดยมีมูลคาสูงเปนล า
ดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสูงเปน 
ล าดับที่ 12 ของประเทศ ทั้งนี้ เปนผลมาจาก 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ตามล าดับ 

เห็นสมควรด าเนินการตอ โดยก าหนดแนวทางพัฒนา 
ให ชัดเจนยิ่งขึ้น ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้  
- เนนการปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือแกไขปญหาดินเค็ม  
- สรางและปรับปรุงแหลงน้ าใหเพียงพอตอการ
เพาะปลูก  
- สรางและปรับปรุงเสนทางคมนาคม เพ่ือการคมนาคม 
ขนสงสินคา/ผลผลิตที่เพียงพอ  
- น านวัตกรรม มาใชในการเพ่ิมผลผลิต  
- เพ่ิมชองทางการตลาด 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลสัมฤทธิ์ ขอเสนอแนะ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 จัดเปนยุทธศาสตรทางดาน
สังคม การด าเนินโครงการมุงเนนเพียงผลผลิตของ
โครงการ/กิจกรรม ท าใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ไมชัดเจน แต
หากจะพิจารณาจากตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจ ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของสังคมจะพบวา ในภาพรวมของ GPP จังหวัด 
นครราชสีมา สาขาการบริการดานสุขภาพ งานสังคมสง
เคราะห และสาขากิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห ในป พ.ศ. 2561มีมูลคารวม 8,906 ลา
นบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนแตยังไมสงผล ตอมูลคา GPP 
เทาใดนัก 

- ยังมีความจ าเปนตองด าเนินการอยางตอเนื่อง โดยควร 
เตรียมการกอสรางโครงขายไวรองรับความเจริญที่จะมา 
พรอมกับเสนทางคมนาคมสายหลัก ทั้งทางหลวงสาย
พิเศษและรถไฟทางคูที่จะกอสรางผานจังหวัด
นครราชสีมาตลอดจนการลงทุนของหางสรรพสินค๎า
ขนาดใหญํ 

 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณ
อยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลสัมฤทธิ์ ขอเสนอแนะ 
สมบูรณอยางยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียง นั้น จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ปาไม 
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ถือวา จังหวัดมีผลสัมฤทธิ์ 
ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม แตในเรื่องขยะ นั้น จังหวัดมีปริมาณ 
ขยะเพ่ิมข้ึนทุกป แตความสามารถในการก าจัดมี 
เทาเดิม ผลสัมฤทธิ์ จึงยังไมเกิด เชนเดียวกับการ 
บริหารจัดการน้ า จังหวัดมีโครงการชลประทาน 
ขนาดใหญเขื่อนกักเก็บน้ า 4 โครงการ มีความจุ 
น้ ารวม 885.49 ลาน ลบ.ม. ปจจุบันสามารถ 
กักเก็บน้ าไดปริมาณ 211.61 ลานลบ.ม.คิดเปน 
รอยละ 23.90 ของความจุซึ่งสถานการณน้ าใน 
อางเก็บน้ า ลดลงจากปที่ผานมา โดยอางเก็บน้ า 
ล าแชะ มีภาวะวิกฤติมากที่สุด 

ประเด็นยุทธศาสตร เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม ยังมีความจ าเปนตองด าเนินการโดยเรงดวน 
และตอเนื่อง มุงเนนที่จะบริหารจัดการน้ าในชวงฤดูฝน 
เพ่ือเก็บกักน้ า และแจกจายน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
และการเกษตร ตามหลักวิชาการและความเหมาะสม 
ทั้งนี ้เปาประสงคกับตัวชี้วัด ควรสอดคลองกัน และวัด
ไดทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เชนเดียวกับปญหา
ขยะ จะตองสงเสริมตั้งแตตนทาง กลางทาง และ
ปลายทาง คือรณรงคสรางจิตส านึก การคัดแยกขยะ 
ความสามารถในการก าจัด 

 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ 
และ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

ผลสัมฤทธิ์ ขอเสนอแนะ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความ 
มั่นคง ทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ 
และ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ 
ประชาชนจังหวัดนคราชสีมา มีสวนราชการที่มี 
สวนรวมในการเสริมสรางความม่ันคง ทั้งจาก 

ประเด็นยุทธศาสตรดานความมั่นคง ยังจ าเปนตอง 
ด าเนินการอยางตอเนื่องและจริงจัง เพื่อใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน โดยก าหนดเปาประสงคกับตัวชี้วัด 
ใหสอดคลองกันและสามารถวัดไดทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ 
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สวนกลาง สวนภูมิภาค และเขาถึงมวลชนใน 
ระดับหมบูาน และต าบล ท าใหเกิดความสามัคคี 
ปรองดอง และมีความม่ันคงในทุกดาน 
 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

ผลสัมฤทธิ์ ขอเสนอแนะ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการ บริหาร
จัดการภาครัฐจังหวัดนคราชสีมา ไมไดรับ การจัดสรร
งบประมาณ เพื่อด าเนินโครงการ ภายใตยุทธศาสตรนี้
แตอยางใด แตจังหวัดและ สวนราชการที่เก่ียวของ ก็ได
ด าเนินงานตาม ภาวะปกติ เพ่ือใหการบริการประชาชน
เปนไป ดวยความเรียบรอย 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ ยังมีความจ าเปนที่จะตองไดรับการสนับสนุน 
ดานงบประมาณ เพ่ือด าเนินโครงการใหบังเกิดผลตาม
เปาหมาย ตัวชี้วัดอันจะสงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ใน
อนาคตตอไป 
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 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (1) ก าหนดให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดมีหน๎าที่จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเองและ
ประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดจัดท า/
ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดแล๎วเสร็จ และแจ๎งให๎องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ 
 ในการนี้ องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับจังหวัด รํวมกับ
ประชาคมองค์การบริหารสํวนจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด และรับทราบประเด็นการพัฒนาท๎องถิ่น 
เสนอปัญหาความต๎องการ เพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
 องค์การบริหารสํวนจังหวัดนครราชสีมา ขอขอบพระคุณทุกภาคสํวนที่ให๎ความรํวมมือและหวัง
เป็นอยํางยิ่งวํายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ท าให๎การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการ
พัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทาง 
พระราชด าริ 

1.สํงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าเพื่อแก๎ไขและปูองกัน 
ปัญหาอุทกภัยอยํางเป็นระบบตามแนวทางพระราชด าริ เชํน การ 
บริหารจัดการ “น้ า” เตรียมรับมือ “สู๎ภัยแล๎ง” 
2.สํงเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

1.ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนทีม่ีคุณภาพ และมี
สติปัญญารอบรู๎ เทําทันการเปลี่ยนแปลง 
2.ลดความเหลื่อมล้ า สร๎างคนให๎มีคุณภาพ เชํน การพัฒนา 
คุณภาพชีวิตให๎กับผู๎สูงอายุ เด็ก สตรี และผู๎ด๎อยโอกาสให๎ดีขึ้น 
3.พัฒนาคนให๎มีสุขภาวะที่ดี ทั้งรํางกาย จิตใจ เชํน สาธารณสุข 
สร๎างสุขภาพประชาชน “3อ.2ส.” (อาหาร ออกก าลังกาย 
อารมณ์ไมํสูบบุหรี่ และไมํดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ 
4.สํงเสริมงานปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
5.ท านุบ ารุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 1.สํงเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแขํงขันด๎าน 
เศรษฐกจิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ทํองเที่ยวและบริการ 
ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการพัฒนาศักยภาพด๎าน
การเกษตร เพ่ิมปริมาณคุณภาพการผลิต สํงเสริมเกษตรปลอดภัย 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา (พ.ศ.2566 - 2570) 



 
 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน๎า ๓๓ 

 

เกษตรอินทรีย์ ลดต๎นทุนการผลิต เพ่ิมชํองทางการตลาด สํงเสริม 
เทคโนโลยีการเกษตรและเครือขํายเกษตรกร เรํงรัดสร๎างอาชีพ
เพ่ือสร๎างเศรษฐกิจชุมชน 
2.สํงเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจและพืชเศรษฐกิจสร๎างรายได๎ 
3.บริหารจัดการน้ า พัฒนาแหลํงน้ า ธนาคารน้ าใต๎ดิน สร๎าง 
โครงขํายน้ า เพ่ือการเกษตร น้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 1.พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน วางผังเมืองและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ให๎ครอบคลุมทั่วถึง 
2.บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎ได๎รับ 
การจัดสรรที่ดีมีคุณภาพ 
3.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร๎อยและ 
สํงเสริมศีลธรรมอันดีของประชาชน 
4.ประสานความรํวมมือกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนๆ ใน 
การพัฒนาแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน 
5.สนับสนุน สํงเสริมการกีฬา บ ารุงสถานที่ส าหรับกีฬาการ 
ทํองเที่ยวและสุขภาพ จัดให๎มีสวนสาธารณะ และสถานที่พักผํอน 
หยํอนใจ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 

1.ยึดหลักธรรมาภิบาลมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชน 
2.พัฒนาความรํวมมือระหวํางสํวนราชการและองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น 
3. สนับสนุน สํงเสริมการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นเพ่ือ 
อนาคต 
4.สํงเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ท างานอยําง 
ซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับความโปรํงใสในการบริหารงาน 
5.น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช๎ในการพัฒนาท๎องถิ่น 
6.ปรับปรุงโครงสร๎างให๎กระชับไมํซับซ๎อน 

 

           
 

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต ได๎จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) โดยสอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาอ าเภอหนองบุญมาก  ด๎านสํงเสริมการพัฒนาการเกษตร  ด๎านการพัฒนาสังคมและแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน ด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสํองแวดล๎อม  ด๎านการบริหารจัดการอยําง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพและด๎านการสํงเสริมศักยภาพการทํองเที่ยว   ซึ่งแผนพัฒนาอ าเภอหนองบุญมากมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
ค าขวัญอ าเภอ “เฟื่องฟ้างาม น้ าผึ้งหวาน กล่าวขานขนุนดี คนมีคุณธรรม ศิลปกรรมปราสาทหิน” 
 

วิสัยทัศน์  (Vision) “หนองบุญมากเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรกรรมก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 

1.5  แผนพัฒนาอ าเภอหนองบุญมาก 



 
 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน๎า ๓๔ 

 

พันธกิจ (Mission) 
1) สํงเสริมและพัฒนาสินค๎าทางการเกษตร 
2) สํงเสริมและพัฒนาเส๎นทางคมนาคม และโครงสร๎างพ้ืนฐาน  
3) สํงเสริม พัฒนา และฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลยั่งยืน  
4) สํงเสริมให๎ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสํงเสริมการรักษาความสงบเรียบร๎อยความมั่นคง  

เป้าประสงค์รวม 
1) เพื่อสํงเสริมและพัฒนาสินค๎าทางการเกษตร 
2) เพื่อสํงเสริมและพัฒนาเส๎นทางคมนาคม และโครงสร๎างพ้ืนฐาน  
3) เพื่อสํงเสริม พัฒนา และฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลยั่งยืน  
4)  สํงเสริมให๎ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสํงเสริมการรักษาความสงบเรียบร๎อยความมั่นคง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
๑) ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สํงเสริมและพัฒนาการผลิตสินค๎าทางการเกษตร 
๒) ยุทธศาสตร์ที่  ๒  สํงเสริมและพัฒนาระบบเส๎นทาง และโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
๓) ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สํงเสริม พัฒนา  และฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม    
    อยํางสมดุลยั่งยืน 
๔) พัฒนาคุณภาพชีวิต และสํงเสริมการรักษาความสงบเรียบร๎อยและความมั่นคง 
 

 
 
 

           ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  วิสัยทัศน์ 

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  ได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่ง
เป็นจุดมุํงหมายความคาดหวังที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นในอนาคตข๎างหน๎า  ซึ่งจะสามารถสะท๎อนถึงสภาพการณ์ของ
ท๎องถิ่นในอนาคตอยํางรอบด๎าน  ภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมด๎านตํางๆ จึงได๎ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให๎เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“หนองหัวแรตนําอยูํ  เชิดชูคุณธรรม 
เน๎นน าความเจริญ  ด าเนินการต๎านยาเสพติด 
ชาวบ๎านมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ฟังเสียงชาวบ๎าน   บริการรวดเร็ว” 

 พันธกิจการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหัวแรต 
1. เสริมสร๎างสุขภาพ ปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ และสํงเสริมให๎ครอบครัวอบอํุนลดปัญหา 

ความรุนแรงในครอบครัว การสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ปลอดภัยจากอาชญากรรมและปลอดจากยาเสพติด พร๎อมทั้งปลูกจิตส านึก 

ด๎านคุณธรรมและจริยธรรมแกํประชาชน 
3. พัฒนาสํงเสริมการพาณิชย์ พัฒนาอาชีพ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นตําง ๆ  
4. การพัฒนาและสํงเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยพัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต และเสริมสร๎าง 

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
5. สํงเสริมการจัดการศึกษา 
6. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดความสมดุลอยํางยั่งยืน 
7. การเชื่อมโยงการชลประทาน กํอสร๎างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดสระ ขุดลอก พัฒนาแหลํงน้ าตําง ๆ  

2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



 
 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน๎า ๓๕ 

 

และกระจายการใช๎ประโยชน์ 
8. พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
9. บริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารราชการที่ดี โดยสํงเสริมศักยภาพของเทศบาลทุกด๎าน 

การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร และสํงเสริมประชาธิปไตยและการมีสํวนรํวมของภาคประชาชน 
 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหัวแรต 

1. ประชาชนมีสุขภาพดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
2. ประชาชนมีรายได๎ตํอหัวตํอปี สูงกวําเส๎นความยากจน 
3. เกษตรกรมีความสามารถในการเพิ่มศักยภาพการผลิตผลผลิตด๎านเกษตรอินทรีย์ 
4. ประชาชนผู๎ที่มีอายุ ตั้งแตํ 15 ปีขึ้นไป รู๎หนังสือ 100% และเข๎ารํวมกิจกรรมเกี่ยวกับ 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎รับการดูแลรักษาจากประชาชน 
6. มีทรัพยากรน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยํางเพียงพอ และไมํได๎รับผลกระทบจากน้ าทํวมและฝนแล๎ง 
7. การคมนาคมขนสํง ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ครบถ๎วน 
8. ประชาชนเข๎าใจบทบาทหน๎าที่ของตนเอง และมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น 
9. เทศบาล มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์การปฏิบัติงานที่มีศักยภาพ เพ่ือให๎บริการประชาชน 

         ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลรํวมกับประชาคมท๎องถิ่น  สํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้ง

องค์กรตํางๆ  ที่เกีย่วข๎อง  ได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล  ๖  ด๎าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     ๑)  ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 
     ๑.๑)  พัฒนาความรู๎ด๎านวิชาการ เพื่อสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  

สนับสนุนศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน / และแหลํงเรียนรู๎ด๎านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหมํ 
       1.2) ประสานงานจัดหาแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร 
       1.3) การสํงเสริมผู๎ประกอบการรายยํอย โดยประสานกับสถาบันการศึกษาภาคธุรกิจเอกชน 
หนํวยงานของรัฐ เชํน ความรู๎ด๎านบริหารจัดการ ประสานงานการลงเงินทุน ชํองทางการตลาด 
                         2) ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
                             ๒.๑  จัดระบบสํงเสริมสุขภาพ ภาคประชาชนเพื่อการพ่ึงพาตนเองของประชาชน สูํการมี
สุขภาพที่ดี  

        2.2 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ๎งเหตุและจัดให๎มี 
หนํวยรับสํงผู๎ปุวยระดับโซนทุกโซน สามารถประสานการท างานกับหนํวยบริการสาธารณสุขได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
                             2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ อยํางทั่วถึงและเป็น
ธรรม 
                             ๒.๔ การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎
ติดเชื้อ HIV จัดให๎มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก 
                             ๒.๕ สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนทุกวัย ตั้งแตํแรกเกิด วัยเด็ก วัยรุํน 
เยาวชน วัยท างาน และวัยชรา 
                          3) การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                              ๓.๑ บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานสามพ่ีน๎องท๎องถิ่น เพ่ือลดความทับซ๎อนของ
พ้ืนที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแกํประชาชน 
                              ๓.๒ สํงเสริมการเชื่อมโยงการชลประทาน กํอสร๎างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ 
พัฒนาแหลํงน้ า คลองน้ า ระบบประปา และการกระจายการใช๎ประโยชน์ 
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                              3.3 การจัดให๎มีและบ ารุงรักษาโครงสร๎างพ้ืนฐาน ทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
และการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท๎องถิ่น 
                              3.4 สํงเสริมสถานที่เพ่ือนันทนาการและออกก าลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน 
                           4) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว 
                               ๔.๑ สํงเสริมและสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้ง
ระดับกํอนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณ
และพัฒนา ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                               ๔.๒ รื้อฟ้ืนคุณคํา วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เชํน ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 
                               ๔.๓ สํงเสริมบทบาทของสถาบัน บวร บ๎าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาชุมชน 
                               ๔.๔ สํงเสริมการกีฬาทุกประเภท เพื่อความเป็นเลิศ และเป็นอาชีพ สนับสนุนกีฬา
พ้ืนบ๎าน 
                               ๔.๕ สํงเสริมการจัดการแขํงขันกีฬาเพ่ือสร๎างความสมานฉันท์ระหวํางองค์กรตํางๆ 
                               ๔.๖ สํงเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพ่ือแก๎ปัญหายาเสพติด
และใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
                               ๔.๗ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ภายในจังหวัด เชํน งานยําโม งานผ๎าไหมปักธงชัย ฯลฯ 
                            5) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
                                ๕.๑ สํงเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ สํงเสริมการสร๎างความรํมรื่นสองข๎างทาง 
เชํน หน๎าโรงเรียน ชุมชน 
                                ๕.๒ ประสานความรํวมมือเพ่ือแก๎ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร 
                            6) ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 
                                 6.1 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/
ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
                                 ๖.๒ สํงเสริมศักยภาพของท๎องถิ่นในทุกๆ ด๎าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
                                 ๖.๓ เทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให๎มีความเหมาะสมสอดคล๎อง 
                                 ๖.๔ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือให๎ประชาชนมีสํวนรํวมรับรู๎และติดตามการท างาน
ขององค์กรตนเอง 
 

  การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหัวแรต 
1. นโยบายเร่งด่วน 

     ๑.๑ เสริมสร๎างความสามัคคีและบูรณาการการท างานรํวมกันทั้งเทศบาล ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน 
อาสาสมัครสาธารณสุข แมํบ๎าน ตลอดจนองค์กรตําง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอยํางยิ่งกับพ่ีน๎อง
ประชาชนในรูปแบบการปกครองสํวนท๎องถิ่นรูปแบบของเทศบาล 
         ๑.๒ จัดให๎มีการด าเนินงานโครงการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอายุ และยากจนให๎ได๎ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ ๙๐ ของจ านวนที่มีอยูํ และจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎พิการครบทุกคน ตลอดจนจะมีการดูแลผู๎ปุวยเอดส์และ
ผู๎ด๎อยโอกาสให๎ได๎รับการชํวยเหลือดูแลอยํางทั่วถึงทั้งทางด๎านการยังชีพและการรักษาพยาบาล 
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    ๑.๓ จัดให๎มีการด าเนินงานโครงการแก๎ไขปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่ โดยการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของศูนย์ตํอสู๎เพื่อเอาชนะยาเสพติดทั้งในระดับหมูํบ๎านและระดับอ าเภอ 
    ๑.๔ จดัให๎มีการด าเนินงานโครงการศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานในทุกชุมชน โดยการ
สนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 
    ๑.๕ จัดให๎มีการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย โดยการสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินงานให๎กับชุมชน วัด และโรงเรียน 
    ๑.๖ จดัให๎มีการด าเนินงานโครงการพัฒนาและสํงเสริมการศึกษา โดยการสนับสนุน
งบประมาณให๎กับโรงเรียนเพ่ือให๎เด็กนักเรียนทุกคนได๎รับประทานอาหารกลางวันฟรี  รวมตลอดถึงจัดให๎มี
โครงการสอนพิเศษให๎กับเด็กนักเรียนในชํวงปิดภาคเรียน 
    ๑.๗ จัดให๎มีการด าเนินงานโครงการสนับสนุนการขยายพันธุ์มันส าปะหลัง และพันธุ์ข๎าวชนิดดี
ไปสูํเกษตรกรอยํางทั่วถึง 
    ๑.๘ จัดให๎มีการกํอสร๎างและปรับปรุงระบบน้ าประปาหมูํบ๎านให๎สะอาด และไหลสะดวกในทุก
หมูํบ๎าน 
    ๑.๙ จัดให๎มีการกํอสร๎างและปรับปรุงเส๎นทางคมนาคม พร๎อมทั้งระบบระบายน้ าในชุมชนที่
หนาแนํนให๎มีสภาพดีพร๎อมใช๎งานได๎อยํางสะดวก โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเส๎นทางหลัก 
    ๑.๑๐ จัดให๎มีการติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางอยํางทั่วถึง รวมตลอดถึงไฟเตือนสัญญาณจราจรในจุดที่
อันตราย 
    ๒. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาองค์กร 
    การบริหารงานของเทศบาลต าบลหนองหัวแรต เป็นการบริหารงานตามโครงการบริหาร
ราชการในรูปแบบการบริหารสํวนท๎องถิ่น  มีการแบํงสํวนราชการรับผิดชอบในการบริหารงานอยํางชัดเจน  เพ่ือให๎
การบริหารงานเกิดประโยชน์สูงสุดแกํประชาชน จึงมีนโยบายที่มุํงเน๎นประสิทธิภาพ สร๎างความโปรํงใสและมุํง
ให๎บริการประชาชนอยํางทั่วถึง และเป็นธรรม  โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้  
           ๒.๑ จัดให๎มีการปรับปรุงกระบวนการบริหารและระบบการจัดราชการสมัยใหมํ โดยใช๎
เทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองตํอการให๎บริการประชาชน อยํางรวดเร็วและเป็นธรรม 
    ๒.๒ จัดให๎มีการปรับปรุงการปฏิบัติหน๎าที่ของบุคลากรให๎มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมศักยภาพใน
ทุกรูปแบบ 
    ๒.๓ จัดให๎มีการกํอสร๎างส านักงานเทศบาลแหํงใหมํเพ่ือให๎การบริการประชาชนเป็นไปอยําง
สะดวกและรวดเร็ว 
    ๓. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
    จะมํุงเน๎นการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลหนองหัวแรต  โดยเฉพาะ
เด็ก เยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให๎มีความพร๎อมทั้งทางด๎านรํางกาย 
จิตใจ สติปัญญา วินัย คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นก าลังส าคัญของชุมชนและประเทศชาติตํอไปในอนาคต โดย
มีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
    ๓.๑ จะด าเนินการน าแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการสํงเสริมพัฒนาอาชีพของราษฎร 
    ๓.๒ จัดให๎มีการพัฒนาตลาดหนองหัวแรต ให๎ได๎มาตรฐาน เพ่ือเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค๎า
ชุมชน 
    ๓.๓ จัดให๎มีการสํงเสริมการเรียนรู๎อาชีพและจัดตั้งกลุํมอาชีพของชุมชน 
    ๓.๔ จัดสร๎างแหลํงกักเก็บน้ าและพัฒนาแหลํงน้ าที่มีอยูํให๎เพียงพอตํอการท าการเกษตร และ
การอุปโภค บริโภค 
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    ๓.๕ จัดให๎มีการสร๎างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให๎ถูกสุขลักษณะ 
    ๓.๖ จัดให๎มีการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให๎แกํเด็ก เยาวชนและประชาชนให๎
ได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง 
    ๓.๗ จัดให๎มีและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎ได๎มาตรฐานและเพียงพอตํอจ านวนเด็กเล็ก 
    ๓.๘ จัดให๎มีการด าเนินงานโครงการสร๎างครอบครัวอบอํุนชุมชนเข๎มแข็งตามยุทธศาสตร์การอยูํ
ดี   มีสุข 
    ๓.๙ จัดให๎มีการสํงเสริมการออกก าลังกายให๎กับเด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ ตลอดจนประชาชน
โดยทั่วไป 
    ๓.๑๐ จัดให๎มีการสํงเสริมการจัดตั้งสวัสดิการชุมชนเพ่ือให๎ประชาชนได๎รับการชํวยเหลือดูแล
ตามความเหมาะสมแกํฐานะ 
    ๓.๑๑ จัดให๎มีระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพอยํางทั่วถึงและทันทํวงที 
    ๓.๑๒ จัดให๎มีการสนับสนุนงบประมาณ ความรู๎ในการบริหารและการจัดการผู๎ชํวยเหลือสังคม
ในทุกรูปแบบ เชํน อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ต ารวจชุมชน หรือกลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น 
    ๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์ 
    จะด าเนินการเรํงรัดการพัฒนาทางด๎านเศรษฐกิจและการพาณิชย์ โดยการกํอสร๎างโครงสร๎าง
พ้ืนฐาน สร๎างเครือขํายเชื่อมโยงเส๎นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคให๎มีมาตรฐานอยํางเพียงพอและท่ัวถึง ทั้งนี้
เพ่ือรองรับการขยายตัวด๎านการลงทุนในเขตพ้ืนที่  รวมตลอดจนถึงสํงเสริมการขยายการลงทุนของกลุํมบริษัท ที่
จะเข๎ามาลงทุนด าเนินธุรกิจในเขตพ้ืนที่ 
    ๕. นโยบายด้านการพัฒนาเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    จะเรํงพัฒนาชุมชน หมูํบ๎านให๎สามารถรองรับการขยายตัวทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
การจัดระบบบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เหมาะสม โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
    ๕.๑ จัดให๎มีการด าเนินการกํอสร๎างหรือปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐานให๎สะดวกและได๎มาตรฐาน 
    ๕.๒ จัดให๎มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย น้ าเสียให๎ถูกสุขลักษณะ 
    ๕.๓ จัดให๎มีการพัฒนาพ้ืนที่วํางให๎เป็นสวนสุขภาพ 
    ๕.๔ จัดด าเนินโครงการประกวดหน๎าบ๎านสวยงาม เทศบาลนําอยูํ 
 
    ๕.๕ จัดให๎มีการปลูกปุาและบ ารุงรักษาปุาไม๎ในที่สาธารณะประโยชน์ รวมถึงจะค๎ุมครองดูแล
ที่ดินสาธารณะประโยชน์ไมํให๎ถูกบุกรุกท าลาย ทั้งนี้เพ่ือใช๎ประโยชน์รํวมกันของพ่ีน๎องประชาชนต าบลหนองหัว
แรต 
   การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางพัฒนา 
   เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  ได๎ใช๎ความรู๎ความสามารถทางด๎านผังเมือง  มาใช๎ในการก าหนด
แนวทางพัฒนาเทศบาล  ถึงแม๎วําปัจจุบันนี้เทศบาลจะยังไมํได๎ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะ  แตํทั้งนี้ท๎องถิ่นก็จะต๎องเติบโตเป็น “เมือง” ขึ้นในอนาคต  จึงต๎องใช๎ความรู๎ความสามารถทางวิชาการด๎าน
การผังเมืองมาพัฒนาท๎องถิ่น  เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาท๎องถิ่นที่ยังไมํมีผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  ตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  ทั้งนี้  เหตุผลส าคัญที่ต๎องน าความรู๎ด๎านการผังเมือง มาใช๎ในการพัฒนา
ท๎องถิ่น  ประกอบด๎วย  การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร  การตอบสนองความต๎องการของประชาชน การ
เจริญเติบโตและการขยายตัวอยํางตํอเนื่อง  สารพันปัญหาที่จะต๎องดูแลและแก๎ไข เชํน  ปัญหาด๎านที่อยูํอาศัยเพ่ิม
มากขึ้นเกิดความแออัด  ปัญหาการระบายน้ า ปัญหาขยะ  สิ่งแวดล๎อม  การจราจร 
   จากเหตุผลส าคัญดังกลําวข๎างต๎น  แสดงให๎เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของท๎องถิ่นที่จะพัฒนาเป็น
เมือง  ซึ่งพิจารณาได๎จากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนเทศบาล  จึงสํงผลท าเกิดการใช๎ประโยชน์ที่ดินเพ่ิมมากขึ้น เกิดสิ่ง



 
 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน๎า ๓๙ 

 

ปลูกสร๎างและอาคารที่ไมํเป็นระเบียบ  ขาดความเหมาะสมและความสวยงาม   ด๎วยเหตุนี้ความรู๎เรื่อง “ผังเมือง” 
จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  ที่จะชํวยวางแผนการใช๎ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างของเมืองให๎เกิดความสวยงาม
และเป็นระเบียบ  เพราะฉะนั้นการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน   
   ดังนั้น  เพ่ือเป็นการพัฒนาเทศบาลให๎มีความสวยงามเจริญเติบโตอยํางมีระเบียบ  มีการใช๎
ประโยชน์ที่ดินในอนาคต  มีระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานที่ดี  ประชาชนมีความปลอดภัยในการอยูํอาศัย  สํงเสริม
เศรษฐกิจของเมืองหรือชุมชน  สํงเสริมสภาพแวดล๎อมของเมืองหรือชุมชนให๎มีที่โลํงเว๎นวําง  มีสวนสาธารณะ  มีที่
พักผํอนหยํอนใจ  การด ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่
งดงาม  จากเหตุผลดังกลําว  เทศบาลต าบลหนองหัวแรต จึงได๎ก าหนดแนวทางในการพัฒนาเทศบาลดังนี้  

๑)  แนวทางการพัฒนาโครงการด๎านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 
๒)  แนวทางการพัฒนาด๎านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
๓)  แนวทางการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน   
๔)  แนวทางการพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทํองเที่ยว   
๕)  แนวทางการพัฒนาด๎านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม     
6)  แนวทางการพัฒนาด๎านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และการบริหารราชการให๎มี 

ประสิทธิภาพ คุณภาพ   
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
       การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลได๎ใช๎การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา 
อยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วย การวิเคราะห์ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม ด๎านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
      ประชาชน  ผู๎น าชุมชน มีความพร๎อมที่จะให๎ความรํวมมือกับทางราชการในการ

พัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง 
         ชุมชนเข๎มแข็งได๎รับการบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพื้นฐานครบถ๎วน 

      มีเส๎นทางสัญจรเป็นไปด๎วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผํนดิน
หมายเลข  24 

      ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น   
      มีแหลํงเก็บน้ าไว๎ใช๎เพ่ือการเกษตรกรรมจ านวนหลายแหํง ได๎แกํ อํางเก็บน้ ามอสูง

ซับเจริญ  อํางเก็บน้ าซับหวาย อํางเก็บน้ าบุกระโทก สระน้ าโนนผักหวาน สระเอียง สระหนองรังกา  สระน้ าวัดบุ
กระโทก  อํางเก็บน้ าหนองหิน  สระน้ าหนองตะรางพาน  คลองสารเพชร 

      มีตลาดสดของเทศบาล  ๑  แหํง 
      ประชากรสํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได๎แกํ ข๎าว  

อ๎อยและมันส าปะหลัง เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ  
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แหํง  สังกัดเทศบาลต าบลหนองหัวแรต 
      มีหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ  อยูํในเขตเทศบาล  คือ  ส านักงานไฟฟูาภูมิภาค  อ าเภอ

หนองบุญมาก  ธนาคารออมสินสาขาอ าเภอหนองบุญมาก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา
อ าเภอหนองบุญมาก    

      มีการประสานความรํวมมือระหวํางเทศบาลกับสํวนราชการในพ้ืนที่ 
      มีความสงบไมํคํอยจะมีปัญหา ด๎านความปลอดภัยและด๎านมลพิษ 

  ผู๎น าชุมชนให๎ความรํวมมือในการพัฒนาท๎องถิ่น 
  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให๎มีน้ าใช๎อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 

      เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ
แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน 

      มีวัด 8 แหํง    
      ชุมชนในเขตเทศบาล  มีหอกระจายขําวประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนได๎รับทราบ

ข๎อมูลขําวสาร  
      มีกองทุนในหมูํบ๎าน  เชํน  การออมเงินสัจจะ  การออมเงินวันละบาท ฯลฯ 
      มีกลุํมอาชีพแมํบ๎าน  กลุํมปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
      คนในวัยท างาน  คนหนุํมสาวอพยพไปหางานท าในเมือง 
      ประชาชนยากจน  สํวนใหญํประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยําง

เดียวท าให๎ขาดรายได ๎
      ประชาชนไมํสามารถรวมกลุํมกันเพ่ือด าเนินการด๎านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ

กลุํมอาชีพอยํางเข๎มแข็ง 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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        ขาดแหลํงเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไมํเพียงพอ   
      ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหลํงงานรองรับแรงงานวํางงานนอก 

ฤดูกาล 
๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
      จังหวัดนคราชสีมา  สามารถสนับสนุนงบประมาณให๎เทศบาลต าบลหนองหัวแรต 

ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
      มีเส๎นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง 

เศรษฐกิจ 
      รัฐบาลมีนโยบายให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง 
      ได๎รับงบประมาณจากสํวนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให๎เพียงพอในการบริหารจัดการ 

ท๎องถิ่น 
       ๔)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 

      ปัจจุบันเทศบาลต าบลหนองหัวแรต  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณ
จ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน๎าที่ตํางๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให๎เป็นอ านาจหน๎าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน  
ตามภารกิจถํายโอนฯ  ตามนโยบายท๎องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณท่ีได๎รับจากสํวนกลาง ไมํเพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบตํางๆ ในการปฏิบัติงานท าให๎ขาดความคลํองตัวในการ

บริหารงาน 
      การถํายโอนภารกิจตํางๆ ไมํเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให๎การปฏิบัติงาน เกิด

ความลําช๎าไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว๎ 
      การพัฒนาบางด๎านต๎องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไมํสามารถด าเนินการแก๎ปัญหาได๎  

ต๎องอาศัยความเสียสละของชุมชนเทํานั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได๎ยากมาก 
       5)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอํอน  โอกาส และอุปสรรค)  
          เทศบาลต าบลหนองหัวแรต ได๎ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ื อ
ชี้ให๎เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต๎องการของประชาชน  โดยเทศบาลได๎ด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูล  
ดังตํอไปนี้    

(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
    ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  สามารถจ าแนกได๎ดังนี้ 

  ๑)  มีเส๎นทางคมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร๎อยละ ๗๐ 
เปูาหมายคือต๎องการให๎ได๎มากกวํานี้หรือร๎อยละ ๑๐๐  โดยผู๎บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไมํสามารถด าเนินการได๎เนื่องจากพ้ืนที่ยังไมํเป็นที่สาธารณะ                 
จะด าเนินการได๎ก็ตํอเมื่อต๎องเป็นที่สาธารณะ  การแก๎ปัญหาคือ  ประสานความรํวมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะ
ท าความเข๎าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะด าเนินการแก๎ไขอยํางไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได๎ตั้งงบประมาณใน
สํวนนี้ไว๎แล๎ว และได๎แจ๎งประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนได๎รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได๎ชํวยกันแก๎ไขปัญหาให๎กับ
ชุมชน 
 ๒)  การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหา
คือไฟฟูาสํองสวํางทางหรือที่สาธารณะยังไมํสามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได๎ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต๎องการให๎ติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางนั้นยังไมํเป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไมํสามารถด าเนินการได๎เชํนเดียวกับถนน  
การแก๎ปัญหาคือ  ประสานความรํวมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข๎าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และ
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วิธีการที่จะด าเนินการแก๎ไขอยํางไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได๎ตั้งงบประมาณในสํวนนี้ไว๎แล๎ว และได๎แจ๎ งประชาสัมพันธ์
ให๎ประชาชนได๎รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได๎ชํวยกันแก๎ไขปัญหาให๎กับชุมชน  
 ๓)  การประปา  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให๎บริการได๎
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช๎ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข๎อร๎องเรียนเรื่อง
น้ าประปาขุํนบํอยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นทํอประปาเกําเกิดการตกตะกอนของน้ า และไมํมีแหลํงน้ าดิบในการ
ผลิตประปา  ประปาของเทศบาลยังไมํสามารถท่ีจะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได๎  ต๎องใช๎งบประมาณสูงมาก
ในการด าเนินการ  ปัจจุบันเทศบาลยังไมํประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า  สามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิต
ประปาให๎ชุมชนได๎ การแก๎ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก๎ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณา
โครงการตํางๆ  ที่ไมํสามารถด าเนินการได๎นั้น  เชํน โครงการขุดลอกคลองสาธารณะเพ่ือรองรับน้ าส าหรับใช๎ในยาม
หน๎าแล๎ง  โครงการกํอสร๎างโรงสูบน้ าประปา ฯลฯ  เทศบาลก็ได๎น าบรรจุในแผนพัฒนา พ.ศ.2566 - 2570 
เพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีตํอไป เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได๎ตํอเนื่อง  
เพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชนตํอไป   

(๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  
- ประชาชนมีความยากจน มีภาระหนี้สินเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากยังขาดการวาง

แผนการประกอบอาชีพและวางแผนการใช๎จํายที่ดี 
- การขาดการรวมกลุํมเพ่ือประกอบอาชีพ ท าให๎ไมํมีศักยภาพในการตํอรอง

ราคาได๎ 
- การขาดเงินทุนประกอบอาชีพ ประชาชนสํวนใหญํยังอยูํในฐานะที่ยากจน ยัง

ขาดแคบนเงินลงทุน 
- มีการผลิตสินค๎าแตํขาดการบริหารจัดการที่ดีและศูนย์จ าหนํายสินค๎า 

   (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา  ประชาชนกรสํวนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง 

สุขภาพให๎กับประชาชนกลุํมเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแกํประชากรในชุมชน เชํนกัน  ได๎แกํ โรคความดัน เบาหวาน  โรค
เอดส์  โรคไข๎เลือดออก  มือ-ปาก-เท๎าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข๎ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไมํยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก๎ไขปัญหา คือ เทศบาลและหนํวยงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล  ได๎จัดกิจกรรมรํวมมือกันรณรงค์ให๎ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได๎ผลในระดับ
หนึ่ง  ประชาชนให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี  แตํต๎องเป็นการด าเนินการอยํางตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี  จากการ
ส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมํได๎กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช๎ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไมํ
เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไมํสม่ าเสมอ  และประชากรสํวนมากไมํได๎รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหลํานี้
เทศบาลพยายามอยํางยิ่งที่จะแก๎ไข โดยรํวมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพ่ือแก๎ไขปัญหา   

 ด้านการศึกษา 
   จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร๎อยละ ๙๙ อําน  
เขียนภาษไทยและคิดเลขอยํางงํายได๎ เด็กอายุ  ๖ – ๑๔ ปี ร๎อยละ ๑๐๐ ได๎รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได๎เรียน
ตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเทํา และที่ไมํได๎เรียนตํอมีงานท า ร๎อยละ ๙๙ ด๎านการศึกษาอยูํในเกณฑ์ที่ดี  
ปัญหาคือ ยังไมํสามารถที่จะแขํงขันกับเมืองใหญํๆ ได๎ การแก๎ปัญหาของเทศบาล  ได๎จัดกิจกรรมให๎กับเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และรํวมกันจัด
กิจกรรมตํางๆ กับทางโรงเรียน     
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 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
   จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา (พุทธ)  ประชากร
ในเขตเทศบาลให๎ความรํวมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะตํางๆ  ผู๎ สูงอายุ  ผู๎พิการได๎รับการดูแล ปัญหาคือ 
ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอํุน  การแก๎ปัญหา
ของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมตํางๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให๎ทุกสํวนทุกฝุายทุกคนมีสํวนรํวมและรณรงค์ให๎เห็นถึง
โทษของการดื่มสุรา  ให๎ชุชนเห็นความส าคัญของครอบครัว  เชํน  การแขํงขันกีฬาชุมชน  งานประเพณี  เป็นต๎น 
    ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                                  จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  สํวนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอยําง    
ถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แตํมีบางจุดในหมูํบ๎านที่ยังไมํปลอดภัยเทําที่ควร วิธีการแก๎ปัญหาของ
เทศบาลที่สามารถด าเนินการได๎ตามอ านาจหน๎าที่และงบประมาณที่มีอยูํอยํางจ ากัด  คือการติดตั้งกล๎องวงจรปิดใน
จุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรํวมทางแยก กํอสร๎างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง 
รวมทั้งได๎ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชํวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให๎กับ
ประชาชน  แตํปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุํมวัยรุํนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งาน
มหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได๎รับผลกระทบเป็นอยํางมาก  การแก๎ไขปัญหา คือการแจ๎งเตือนให๎ผู๎ปกครองดูแล
บุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให๎ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได๎รับจากการเกิดเหตุทะเลาะ
วิวาท  การขอความรํวมมือไปยังผู๎น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู๎น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมํให๎เกิดความรุํนแรง  
แตํจะไมํให๎เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไมํสามารถที่จะแก๎ไขได๎  ทั้งที่มีการรํวมมือกันหลายฝุาย เป็ นเรื่องที่
ทางเทศบาลจะต๎องหาวิธีที่จะแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชนตํอไปตามอ านาจหน๎าที่ที่สามารถด าเนินการได๎   
    ด้านยาเสพติด  
   ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรหนองบุญมาก    
ได๎แจ๎งให๎กับเทศบาลทราบนั้นพบวําในเขตเทศบาลมีผู๎ที่ติดยาเสพติดแตํเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือวําน๎อย และยังไมํ
พบผู๎ค๎า เหตุผลก็เนื่องมาจากวําได๎รับความรํวมมือกับทางผู๎น า  ประชาชน  หนํวยงานของเทศบาลที่ชํวยสอดสํอง
ดูแลอยูํเป็นประจ า การแก๎ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได๎เฉพาะตามอ านาจหน๎าที่เทํานั้น เชํน การณรงค์  
การประชาสัมพันธ์  การแจ๎งเบาะแส  การฝึกอบรมให๎ความรู๎  ถ๎านอกเหนือจากอ านาจหน๎าที่ ก็เป็นเรื่องของ
อ าเภอหรือต ารวจแล๎วแตํกรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได๎ให๎ความรํวมมือมาโดยตลอด   

(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                      ในพ้ืนที่ของเทศบาลสํวนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับปลูกมันส าปะหลัง ปลูกอ๎อย ข๎าว ที่อยูํอาศัย  
ร๎านค๎า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน๎อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนที่  ก็ได๎แกํ  ดิน  น้ า  ต๎นไม๎  อากาศที่ไมํมีมลพิษ ปัญหาคือ ปริมาณปุาชุมชนมีจ านวนน๎อย และประชาชนยัง
ไมํให๎ความส าคัญในการอนุรักษ์ มลภาวะด๎านตําง ๆ เชํน ขยะ อากาศเสีย น้ าเสียจากแหลํงชุมชนและโรงงาน
อุตสาหกรรม ปัญหาด๎านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก๎ไขปัญหา เทศบาลได๎จัดท าโครงการเพ่ือ
แก๎ปัญหาให๎กับประชาชนและเป็นไปตามความต๎องการของประชาชน  เชํน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะ          
ให๎ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต๎นไม๎ในวันส าคัญตํางๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์ของเมืองให๎รํมรื่นสวยงาม ให๎เป็นเมืองนําอยูํ เป็นที่พักผํอนหยํอนใจของประชาชน  ฯลฯ   
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(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
                       เทศบาลต าบลหนองหัวแรต มีทั้งหมด 15 หมูํบ๎าน ประชาชนให๎ความรํวมมือด๎านการเลือกตั้ง
เป็นอยํางดีเชํนเคยนับแตํการเลือกตั้งครั้งกํอน เมื่อปี 2555 โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ในปี พ.ศ. 
2564 มีประชาชนผู๎มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน 6,718 คน และมีผู๎มีสิทธิที่มาแสดงตน 5,116 คน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
 

 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 ในเขตเลือกตั้งที่ 1 มีจ านวน 9 หนํวย โดยมีจ านวนผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง 3 ,312 คน มีผู๎มีสิทธิที่มาแสดงตน 
2,552 คน บัตรดี 2,395 คน บัตรเสีย 104 คน บัตรไมํเลือกผู๎ใด 53 คน โดยมีผู๎ที่ได๎รับคะแนนเลือกตั้งเรียง
ตามอันดับ ดังนี้ 1) นายปรีชา ดึกกระโทก จ านวน 1,505 คะแนน 2) นางละมัย คงสืบชาติ จ านวน 1,369             
3) นายไพรวัน โพธิ์เงิน จ านวน 1,345 คะแนน 4) นางสาวสมพร เตียงพลกรัง จ านวน 1 ,217 คะแนน                      
5) นายสมพร ชุมรัมย์ 1,071 คะแนน 6) นายเริงศักดิ์ หงสาชาติไทย จ านวน 897 คะแนน 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ในเขตเลือกตั้งที่ 2 มีจ านวน 7 หนํวย โดยมีจ านวนผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง 3 ,402 คน มีผู๎มีสิทธิที่มาแสดงตน 
2,560 คน บัตรดี 2,464 คน บัตรเสีย 60 คน บัตรไมํเลือกผู๎ใด 36 คน โดยมีผู๎ที่ได๎รับคะแนนเลือกตั้งเรียงตาม
อันดับ ดังนี้ 1) นายจ าเนียน เคล๎ากระโทก จ านวน 1,372 คะแนน 2) นายสมพงษ์ ดาเดช จ านวน 1,310             
3) นายเกษม เบ๎านอก จ านวน 1,304 คะแนน 4) นายบุญเรือน แบงกระโทก จ านวน 1 ,165 คะแนน                      
5) นายบรรดิษฐ เคล๎ากระโทก 1,079 คะแนน 6) นายประเสริฐ เดียนกระโทก จ านวน 946 คะแนน 
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๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลนั้น  ได๎ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล๎อม
ภายนอกที่เก่ียวข๎อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
ด๎าน สถานการณ์

ภาพแวดล๎อม 
ภายนอกที่
เก่ียวข๎อง 

ขอบขาย
และปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความ
ต๎องการ  

พื้นที ่
เปูาหมาย/ 

กลุํมเปูาหมาย 

ความคาดหวังและ แนวโนมอนาคต 

๑. 
โครงการ
สร๎าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลน
แหลํงน้ าใน
การเกษตรและ
น้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-
บริโภคยังไมํ
พอเพียงและยัง
ไมํได๎มาตรฐาน 

- แหลํงน้ า
และ
น้ าประปา
ในการ
อุปโภค-
บริโภค 

- ในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนมีแหลํงน้ าและมนี้ าประปาใช๎อยํางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐานมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒) ไฟฟูาสํอง
สวํางทางและ
ที่สาธารณะยัง
ไมํสามารถ
ด าเนินการ
ครอบคลุม
พ้ืนที่ได๎
ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะใน
เขตเทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะมีแสงสวํางเพียงพอประชาชนได๎รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมาและปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได๎ 

๓) ชุมชน
ขยายมากขึ้น
ระบบระบาย
น้ ายังไมํ
เพียงพอ เกิด
การอุดตัน สํง
กลิ่นเหม็นกํอ
ความร าคาญ 

- ราง/ทํอ
ระบายน้ า 

- พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- มีรางระบายน้ าสามารถระบายน้ าได๎สะดวก ไมํอุดตัน ไมํ
สํงกลิ่นเหม็นกํอความร าคาญ 

๔) ประชาชน
ต๎องการ
เส๎นทางในการ
สัญจรไปมา
เพ่ิมมากข้ึน
และเทศบาล

- เส๎นทาง
คมนาคม 

- เส๎นทาง
คมนาคมที่
เป็นสาธารณะ
และประชาชน
มีความ
ต๎องการให๎

- มีเส๎นทางในการคมนาคมเพียงพอและ ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
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ไมํสามารถ
ด าเนินการได๎
เนื่องจาก
งบประมาณไมํ
เพียงพอ และ
เส๎นทาง
คมนาคมเป็น
สาธารณะ 

ด าเนินการ 

๒. ด๎าน
งาน
สํงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 
 

๑) ประชาชน
ในพ้ืนที่ปุวย
เป็นโรคเรื้อรัง
แนวโน๎มที่
เพ่ิมข้ึน เชํน 
เบาหวาน  
ความดัน 

- ด๎าน
สาธารณสุข 

- ประชาชน
กลุํมเสี่ยงและ
ผู๎ปุวย 

ประชาชนในพื้นท่ีมีแนวโน๎มเป็นโรคเรื้อรังน๎อยลง 
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ด๎าน สถานการณ์ภาพ
แวดล๎อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข๎อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต๎องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุํมเปูาหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

 2) ปริมาณขยะและน้ า
เสียเพ่ิมมากข้ึน 

 - ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและน้ าเสีย
ถูกก าจัดให๎หมดด๎วย
วิธีการที่ถูกต๎อง 

3) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได๎
ถูกต๎อง 

4) ประชาชนในพื้นท่ี
บางรายมีที่อยูํอาศัยไมํ
มั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยูํอาศัย - ประชาชนใน
พ้ืนที่ที่ได๎รับความ
เดือนร๎อนเรื่องที่
อยูํอาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ีได๎รับ
ความชํอยเหลือซํอมแซม
ที่อยูํอาศัยให๎มั่งคง
แข็งแรง  

5) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึน
ท าให๎เกิดการขยายตัว
ของอาคารบ๎านเรือนท า
ให๎เกิดเป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- ควบคุมการกํอสร๎าง
อาคารบ๎านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพ่ือไมํเกิดปัญหาจากการ
กํอสร๎างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าที่ยัง
ไมํสะอาดและมี
สิ่งเจือปน เชํน จาก
น้ าฝน น้ าที่ไมํได๎
คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการ
เรียนการสอนยังไมํ
พอเพียง เด็กนักเรียน
ไมํได๎รับการศึกษาตํอใน
ระดับท่ีสูงกวําขั้น
พ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัว
ยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการสอนที่
พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได๎รับการศึกษาที่สูงขึ้น มี
งบประมาณในการศึกษา
เลําเรียน 

๒) เด็กและผู๎สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู๎สูงอายุอยูํ
ตามล าพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก 

- ผู๎สูงอายุและเด็ก
ในเขตเทศบาล   

- ผู๎สูงอายุและเด็กได๎รับ
การดูแลที่ดี 
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ด๎าน สถานการณ์ภาพแวดล๎อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข๎อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต๎องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุํมเปูาหมาย 

ความคาดหวัง
และ แนวโนม 

อนาคต 

 ๓) ผู๎พิการไมํได๎รับความชํวยเหลือใน
ด ารงชีวิต 

 - ผู๎พิการในเขต
เทศบาล 

- ผู๎พิการไดร๎ับ
ความชํวยเหลือใน
การด ารงชีวิตและ
ทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุํนติดเกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ 
เหล๎า สาเสพติด และท๎องกํอนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและ
วัยรุํนในเขต
เทศบาล 

- เยาวชนและ
วัยรุํนมีอนาคตที่ดี 

๖) ประชากรที่สูบบุหรี่ จ านวน 786 คน ด่ืม
สุรา จ านวน 581 คน 

- ประชาชนที่
สูบบุหรี่และดื่ม
สุรา 

- ประชาชนเลิก
สูบบุหรี่และเลิก
ดื่มสุรา 

๓. ด๎านการ
วางแผน การ
สํงเสริมการ
ลงทุน 
พาณิชย 
กรรมและ
การ
ทํองเที่ยว 

๑) ประชาชนไมํมีการวางแผนในการ
ด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ประชาชน
สามารถวาง
แผนการ
ด าเนินงานได๎เอง 

๒) ขาดแหลํงเงินลงทุนในการท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- มีแหลํงเงินทุน
ในการท ากิจการ
และประกอบ
อาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานที่จ าหนํายสินค๎า 
 

- การพาณิชย  
กรรม 

- ร๎านค๎าแผลง
ลอย 

- ร๎านค๎าแผงลอย
มีสถานที่ในการ
ขายจ าหนําย
สินค๎า 

๔) ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนสํงผลผลิตไกลจากแหลํง
รับซื้อ  

- เกษตรกรใน
พ้ืนที่ 

- ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 

๕) คําแรงต่ าคําครองชีพสูงขาดแคลนการจ๎าง
งาน 

- ผู๎ประกอบ
อาชีพรับจ๎าง 

- คําแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับคํา
ครองชีพ มีการ
จ๎างงานมากข้ึน 

๖) ครัวเรือนมีรายได๎เฉลี่ยตํอปี ต่ ากวํา 
๓๐,๐๐๐ บาท   จ านวน 2 ครัวเรือน    

- ประชาชนที่มี
รายได๎ต่ ากวํา
เกณฑ์มาตรฐาน 

- ไมํมีครัวเรือนที่
ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได๎ 
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ด๎าน สถานการณ์ภาพ
แวดล๎อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข๎อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต๎องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุํมเปูาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๗) ในเขตเทศบาลไมํมี
แหลํงทํองเที่ยวและ
กิจกรรมการทํองเที่ยว 

- การทํองเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหลํงทองเที่ยว
ในเขตเทศบาลและ
สํงเสริมกิจกรรม
การทํองเที่ยวเพ่ิม
มากขึ้น 

๔. ด๎านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร๎อย 

๑) การจราจรบนถนนมี
เพ่ิมมากข้ึนอาจท าให๎เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได๎ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เชํน 
ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบเพื่อเตือน
ให๎ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
สํวนราชการ 

- มีการปูองกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนละสํวน
ราชการ เชํน การ
ติดตั้งกล๎องวงจร
ปิด  การให๎ผู๎น า 
อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุ
ทะเลาะวิวาท 

๕. ด๎านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
 

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและ
น้ าเสียเพิ่มมากข้ึนสํงกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล๎อม - ผู๎ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พ้ืนที่เทศบาล 

- ปัญหาขยะและ
น้ าเสียลดลง 
ผู๎ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได๎
โดยไมํสํงผลกระทบ
ตํอชุมชน  
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ด๎าน สถานการณ์ภาพแวดล๎อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข๎อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต๎องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุํมเปูาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๖. ด๎านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท๎องถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท๎องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกยํอง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์
ชาวบ๎านในโอกาส
ตํางๆ เพื่อเป็น
ตัวอยํางแกํเยาวชน
และประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพรีและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ไมํถูกลืมและคงอยูํ
สืบไป 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหัวแรต (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบจ. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อปท. 

1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งชัน 

3. การพัฒนาและ
ส่งเสริมศัยภาพคน 

4. การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.การ
เสริมสร้างและ

พัฒนา
ศักยภาพมนุษย ์

2. การสร้าง
ความเป็นธรรม
ลดความเหลือ่ม

ล้้าในสังคม 

3. การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

4. การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

5. ความมั่นคง 6.การเพิ่ม
ประสิทธภิาพ
การบรกิาร

จัดการในภาครฐั
ฯ 

7. การพฒันา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบโลจิสตกิส ์

8.วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วจิัย 
และนวัตกรรม 

9.การพัฒนา
ภูมิภาค เมือง 

และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

10. การ
ต่างประเทศ 

ประเทศเพื่อนบ้าน 
และภูมิภาค 

1) สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่ง
อนาคต และเพิ่มขีด 

ความสามารถ การค้า การลงทุนและ
เศรษฐกิจ 

 

2) ยกระดับการทอ่งเที่ยว 
ที่หลากหลายเชือ่มตอ่ภาค
และภูมิภาค 

 

3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต 
การแปรรูปสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 

 

4) เสริมสร้างความม่ันคง
ในการพัฒนาคน และ
ชุมชนอย่างมีคุณภาพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

5) ยกระดับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและ
ยั่งยืน 

 

1.โครงการตามแนวพระราชด้าร ิ 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. การพัฒนาเศรษฐกิจ 4. การพัฒนาเมือง 5. การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

1.ด้านเกษตรกรรม 
เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม 

และอุตสาหกรรม 

2. การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและสวัสดิการ

สังคม 

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา 

นันทนาการ และการท่องเที่ยว 

5.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

6.ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินและการบริหารราชการให้มี

ประสิทธภิาพ คุณภาพ 

6) ยกระดับการบริหารจัดการ
ภาครัฐรองรับการพัฒนาเมอืง
และสังคมคุณภาพสูง 
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- เกษตรกรมี
ความสามารถใน
การเพิ่มศักยภาพ
การผลิตผลผลิต
ด้านเกษตร
อินทรีย ์

- ประชาชนมี
รายได้ต่อ
หัวต่อปีสูงกว่า
เส้นความยก
จน 

-ประชาชนมี
สุขภาพดีมี
คุณธรรม 
จริยธรรม มี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
คุณภาพชีวิตดี
ข้ึน ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 

- การคมนาคม
ขนส่งระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ
ครบถ้วน 

- มีทรัพยากร
น้้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ
และไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้้าท่วมและ
ฝนแล้ง 

- ประชาชนผู้ท่ีมี
อายุต้ังแต่ 15 ปี 
ข้ึนไป รู้หนังสือ 
100% และเข้า
ร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

-ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับ
การดูแลรักษา
จากประชาชน 

- ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่
ของตนเอง และมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

- เทศบาลมี
บุคลากรที่มี
ประสิทธภิาพ มี
อุปกรณ์การ
ปฏิบัติงานที่มี
ศักยภาพ เพื่อ
ให้บริการ
ประชาชน 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์

พัฒนาความรู้ด้าน
วิชาการ เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนา
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
ประสานงาน
จัดหาแหล่งน้้า
เพื่อการเกษตร 

การส่งเสริม
ผู้ประกอบการ
รายย่อย โดย
ประสานกับ
สถาบันการศึกษา 
ภาคธุรกิจ 
เอกชน 
หน่วยงานของรัฐ  

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ โดย
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ อย่าง
ทั่วถึงและเป็น
ธรรม รวมถึง
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนทุกวัย  

ส่งเสริมการ
เชื่อมโยงการ
ชลประทาน 
ก่อสร้างฝาย 
ท้านบกั้นน้้าขุด
ลอกขุดสระ 
พัฒนาแหล่งน้้า 
คลองน้้า ระบบ
ประปา  

การจัดให้มีและ
บ้ารุงรักษา
โครงสร้าง
พื้นฐาน ทางบก 
ทางน้้า และทาง
ระบายน้้า 
รวมถึงส่งเสริม
สถานที่เพื่อ
นันทนาการและ
ออกก้าลังกาย 

ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การศึกษารวมถึง
การศึกษาทั้งใน
แบะนอกระบบ
โรงเรียน ทั้งใน
ระดับก่อนวัย
เรียนประถม 
มัธยม และระดับ
ปริญญาตรี  

 ส่งเสริมการ
กีฬาและ
นันทนาการ เพื่อ
สร้างความ
สมานฉันท์ และ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  

 รื้อฟื้นคุณค่า 
วัฒนธรรม
ประเพณีชุมชน 
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ภายใน  

ส่งเสริมการจัด
สวนสาธารณะชุม
ขน ประสานความ
ร่วมมือเพื่อแก้ไข
ปัญหาขยะภาครัฐ
และเอกชนแบบ
ครบวงจร  

การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย/ความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน/ลด
อุบัติเหตุจราจร
ทางบก  

ส่งเสริมศักยภาพ
ของท้องถ่ินในทุก 
ๆด้าน ตาม
หลักการบริหาร
จัดการที่ดี และ
การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมรับรู้  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อปท. 

1.ด้านเกษตรกรรม 
เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม 

และอุตสาหกรรม 

2. การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและสวัสดิการ

สังคม 

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา 

นันทนาการ และการท่องเที่ยว 

5.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

6.ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินและการบริหารราชการให้มี

ประสิทธภิาพ คุณภาพ 
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แผนงาน 

 

ผลผลิต/โครงการ 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน     
งบกลาง 

แผนงาน          
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน         
การศึกษา 

แผนงาน        
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน        
การเกษตร 

แผนงาน        
รักษาความ
สงบภายใน 

จ้านวน
125 

โครงการ 

จ้านวน 
262 

โครงการ 
 

จ้านวน 
75 

โครงการ 
 

จ้านวน 
50 

โครงการ 
 

จ้านวน 
135 

โครงการ 
 

จ้านวน 
86 

โครงการ 
 

จ้านวน 
45 

โครงการ 
 

จ้านวน 
92 

โครงการ 
 

จ้านวน 
70 

โครงการ 
 

กลยุทธ ์

พัฒนาความรู้ด้าน
วิชาการ เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนา
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
ประสานงาน
จัดหาแหล่งน้้า
เพื่อการเกษตร 

การส่งเสริม
ผู้ประกอบการ
รายย่อย โดย
ประสานกับ
สถาบันการศึกษา 
ภาคธุรกิจ 
เอกชน 
หน่วยงานของรัฐ  

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ โดย
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ อย่าง
ทั่วถึงและเป็น
ธรรม รวมถึง
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนทุกวัย  

ส่งเสริมการ
เชื่อมโยงการ
ชลประทาน 
ก่อสร้างฝาย 
ท้านบกั้นน้้าขุด
ลอกขุดสระ 
พัฒนาแหล่งน้้า 
คลองน้้า ระบบ
ประปา  

การจัดให้มีและ
บ้ารุงรักษา
โครงสร้าง
พื้นฐาน ทางบก 
ทางน้้า และทาง
ระบายน้้า 
รวมถึงส่งเสริม
สถานที่เพื่อ
นันทนาการและ
ออกก้าลังกาย 

ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การศึกษารวมถึง
การศึกษาทั้งใน
แบะนอกระบบ
โรงเรียน ทั้งใน
ระดับก่อนวัย
เรียนประถม 
มัธยม และระดับ
ปริญญาตรี  

 ส่งเสริมการ
กีฬาและ
นันทนาการ เพื่อ
สร้างความ
สมานฉันท์ และ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  

 รื้อฟื้นคุณค่า 
วัฒนธรรม
ประเพณีชุมชน 
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ภายใน  

ส่งเสริมการจัด
สวนสาธารณะชุม
ขน ประสานความ
ร่วมมือเพื่อแก้ไข
ปัญหาขยะภาครัฐ
และเอกชนแบบ
ครบวงจร  

การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย/ความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน/ลด
อุบัติเหตุจราจร
ทางบก  

ส่งเสริมศักยภาพ
ของท้องถ่ินในทุก 
ๆด้าน ตาม
หลักการบริหาร
จัดการที่ดี และ
การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมรับรู้  
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 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

วิสัยทัศน์ หนองหัวแรตน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เน้นน้าความเจริญ ด้าเนินการต้านยาเสพติด ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักเศรษฐกิจพอเพียง             
ฟังเสียงชาวบ้าน บริการรวดเร็ว 

 

ยุทธศาสตร์ 

1.ด้านเกษตรกรรม 
เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม 

และอุตสาหกรรม 

2. การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและสวัสดิการ

สังคม 

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา 

นันทนาการ และการท่องเที่ยว 

5.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

6.ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินและการบริหารราชการให้มี

ประสิทธภิาพ คุณภาพ 

 

เป้าประสงค์ 

- เกษตรกรมี
ความสามารถใน
การเพิ่มศักยภาพ
การผลิตผลผลิต
ด้านเกษตร
อินทรีย ์

- ประชาชนมี
รายได้ต่อ
หัวต่อปีสูงกว่า
เส้นความยก
จน 

-ประชาชนมี
สุขภาพดีมี
คุณธรรม 
จริยธรรม มี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
คุณภาพชีวิตดี
ข้ึน 

- การคมนาคม
ขนส่งระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ
ครบถ้วน 

- มีทรัพยากร
น้้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ
และไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้้าท่วมและ
ฝนแล้ง 

- ประชาชนผู้ท่ีมี
อายุต้ังแต่ 15 ปี 
ข้ึนไป รู้หนังสือ 
100% และเข้า
ร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

-ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับ
การดูแลรักษา
จากประชาชน 

- ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่
ของตนเอง และมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

- เทศบาลมี
บุคลากรที่มี
ประสิทธภิาพ มี
อุปกรณ์การ
ปฏิบัติงานที่มี
ศักยภาพ เพื่อ
ให้บริการ
ประชาชน 

 

ค่าเป้าหมาย 

ประชาชนมีศักยภาพมี
รายได้เพียงพอสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในทุก ๆ ดา้น 

การได้รับบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ประชาชนมีความรู้และ
บ้ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม
อันดีงาม 

มลภาวะและสิ่งแวดล้อม
ไม่เป็นพิษท้าให้ชุมชนน่า
อยู ่

การบริหารจัดการภาครัฐ
ที่ดีและมีส่วนร่วมจากทกุ
ภาคส่วน 
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กลยุทธ์ 

- พัฒนาความรู้
ด้านวิชาการ เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนา
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
ประสานงาน
จัดหาแหล่งน้้า
เพื่อการเกษตร 

- การส่งเสริม
ผู้ประกอบการ
รายย่อย โดย
ประสานกับ
สถาบันการศึกษา 
ภาคธุรกิจ 
เอกชน 
หน่วยงานของรัฐ  

- พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ โดย
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ อย่าง
ทั่วถึงและเป็น
ธรรม รวมถึง
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนทุกวัย  

- ส่งเสริมการ
เชื่อมโยงการ
ชลประทาน 
ก่อสร้างฝาย 
ท้านบกั้นน้้า ขุด
ลอก ขุดสระ 
พัฒนาแหล่งน้้า 
คลองน้้า ระบบ
ประปา และการ
กระจายการใช้
ประโยชน ์

- การจัดให้มี
และบ้ารุงรักษา
โครงสร้าง
พื้นฐาน ทางบก 
ทางน้้า และทาง
ระบายน้้า 
รวมถึงส่งเสริม
สถานที่เพื่อ
นันทนาการและ
ออกก้าลังกาย
สนามกีฬาและ
นันทนาการ
ชุมชน 

- ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การศึกษารวมถึง
การศึกษาทั้งใน
แบะนอกระบบ
โรงเรียน ทั้งใน
ระดับก่อนวัย
เรียน ประถม 
มัธยม และระดับ
ปริญญาตรี ภาค
ประชาชน  

- ส่งเสริมการ
กีฬาและ
นันทนาการ เพื่อ
สร้างความ
สมานฉันท์ และ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  

- รื้อฟื้นคุณค่า 
วัฒนธรรม 
ประเพณีชุมชน 
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
ภายในจังหวัด เช่น 
งานย่าโม งานผ้า
ไหมปักธงชัย ฯลฯ  

- ส่งเสริมการจัด
สวนสาธารณะชุม
ขน ประสานความ
ร่วมมือเพื่อแก้ไข
ปัญหาขยะภาครัฐ
และเอกชนแบบ
ครบวงจร  

- การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย/ความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน/ลด
อุบัติเหตุจราจร
ทางบก  

- ส่งเสริมศักยภาพ
ของท้องถ่ินในทุก 
ๆ ด้าน ตาม
หลักการบริหาร
จัดการที่ดี และ
การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมรับรู้และ
ติดตามการท้างาน
ขององค์กรตนเอง  

 

แผนงาน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ประชาชนมีศักยภาพมี
รายได้เพียงพอสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในทุก ๆ ดา้น 

การได้รับบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ประชาชนมีความรู้และ
บ้ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม
อันดีงาม 

มลภาวะและสิ่งแวดล้อม
ไม่เป็นพิษท้าให้ชุมชนน่า
อยู ่

การบริหารจัดการภาครัฐ
ที่ดีและมีส่วนร่วมจากทกุ
ภาคส่วน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน     
งบกลาง 

แผนงาน          
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน         
การศึกษา 

แผนงาน        
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน        
การเกษตร 

แผนงาน        
รักษาความ
สงบภายใน 



ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

1 ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ 1. การเศรษฐกิจ 1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1. ส านักปลัด ทกุส่วนราชการ
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 2. แผนงานการเกษตร 2. กองช่าง

2 การพฒันาด้านสาธารณสุขและ 1. บริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานสาธาธารณสุข 1. ส านักปลัด สนับสนุน
สวัสดิการสังคม 2. แผนงานงบกลาง 2. กองสาธารณสุขฯ ทกุส่วนราชการ

3. แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. บริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานเคหะและชุมชน 1. กองช่าง สนับสนุน
2. เศรษฐกิจ 2. แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา ทกุส่วนราชการ

4 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา 1. บริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานการศึกษา 1. ส านักปลัด สนับสนุน
วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ 2. เศรษฐกิจ 2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2. กองการศึกษา ทกุส่วนราชการ
และการทอ่งเที่ยว 3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน

5 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ 1. บริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานการเกษตร 1. ส านักปลัด ทกุส่วนราชการ
ส่ิงแวดล้อม 2. เศรษฐกิจ

6 การพฒันาด้านความมั่นคงปลอดภยั 1. บริหารงานทั่วไป 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 1.ส านักปลัด สนับสนุน
ในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหาร 1. บริการชุมชนและสังคม 2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.กองคลัง ทกุส่วนราชการ
ราชการใหม้ีประสิทธิภาพ คุณภาพ 3. แผนงานรักษาความสงบภายใน 3.กองสาธารณสุข

4. แผนงานงบกลาง 4.กองช่าง

ส่วนที ่3
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) หน้า 56



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

1) ยุทธศาสตรด์้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ

    พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม  

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3              630,000 3          630,000 3             630,000 3            630,000 3           630,000 15          3,150,000

1.2 แผนงานการเกษตร 13         11,745,300 10     10,230,300 10        10,595,300 7         6,882,000 7        6,882,000 47        46,334,900

รวม 16        12,375,300 13     10,860,300 13       11,225,300 10         7,512,000 10        7,512,000 62       49,484,900

2) ยุทธศาสตรพั์ฒนาด้านสาธารณสุข

    และสวัสดิการสังคม

2.1 แผนงานสาธารณสุข 15           1,415,000 15       1,415,000 15          1,415,000 15         1,415,000 15        1,415,000 75          7,075,000

2.2 แผนงานงบกลาง 3         13,885,200 3     14,703,600 3        15,522,000 3       16,340,400 3      17,158,800 15        77,610,000

2.3 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1                40,000 1            40,000 1               40,000 1              40,000 1             40,000 5             200,000

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

รวม 22         15,600,200 22     16,418,600 22       17,237,000 22       18,055,400 22      18,873,800 110       86,185,000

3) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2              435,500 1            35,500 1               35,500 1              35,500 1             35,500 6             577,500

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 153       147,264,100 30       1,526,100 26        30,455,700 7       11,879,700 9      12,371,200 225      203,496,800

รวม 155       147,699,600 31       1,561,600 27       30,491,200 8       11,915,200       10      12,406,700 231     204,074,300

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 57

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

   เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์

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

แบบ ผ.01 



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

4) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา 

    ศาสนาวัฒนธรรม กีฬา  นันทนาการ

    และการท่องเทีย่ว

4.1 แผนงานการศึกษา 18         10,809,500 17 10,789,500    17 10,786,500       17 10,789,500      17 10,789,500     86        53,964,500

4.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ 9           1,890,000 9       1,890,000 9          1,890,000 9         1,890,000 9        1,890,000 45          9,450,000

       นันทนาการ

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1              100,000 1          100,000 1             100,000 1            100,000 1           100,000 5             500,000

รวม 28         12,799,500 27     12,779,500 27       12,776,500 27       12,779,500 27      12,779,500 136       63,914,500

5) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ

     และสิง่แวดล้อม

5.1 แผนงานการเกษตร 9              700,000 9          700,000 9             700,000 9            700,000 9           700,000 45          3,500,000

รวม 9             700,000 9         700,000 9            700,000 9           700,000 9          700,000 45         3,500,000

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 58

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

   เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์

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

แบบ ผ.01 



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

6) ยุทธศาสตรด์้านความมัน่คงปลอดภัยในชีวิต

    ทรพัย์สิน และการบรหิารราชการให้มีมี

    ประสิทธิภาพ คุณภาพ

6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 26           4,555,000 26       4,555,000 24          4,285,000 24         4,285,000 24        4,285,000 124        21,965,000

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 18           2,612,500 18       2,612,500 18          2,612,500 18         2,612,500 18        2,612,500 90        13,062,500

6.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 17           4,720,000 14       4,480,000 14          4,480,000 10         3,130,000 10        3,130,000 65        19,940,000

6.4 แผนงานงบกลาง 7           2,315,000 7       2,315,000 7          2,315,000 7         2,315,000 7        2,315,000 35        11,575,000

รวม 68         14,202,500 65     13,962,500 63       13,692,500 59       12,342,500 59      12,342,500 314       66,542,500

รวมทัง้สิน้ 298      203,377,100 167    56,282,500 161       86,122,500 135      63,304,600     137     64,614,500 853    470,201,200

รวม 5 ปี
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ยุทธศาสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

   เทศบาลต าบลหนองหัวแรต  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.01 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๖๐ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 1.ยุทธศาสตรด์้านโครงการตามแนวทางพระราชด าริ      
       1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม      
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

1 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ 
เทศบาลต าบลหนองหัว
แรต หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ 
๑๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้รวม 
กลุ่มจัดตั้งกลุ่มอาชพี/ 
ส่งเสริมการมีงานท า/ 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
หมู่ ๑ - ๑๕ 
จ านวน ๑ กลุ่ม/หมู ่

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ประชาชน 
 

ประชาชนได้
รวมกลุ่มรู้จัก
การบริหาร 
งานแบบกลุ่ม  
 

ส านักปลัด 

2 เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ 
หมู่บ้าน บ้านมอสูงซับ
เจริญ หมู่ที่ 1 

1. เพื่อให้คนในหมู่บ้าน 
มีรายได้เพิ่มข้ึน 
2. เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ 
สินค้าส่งออกระดับต่าง 
ประเทศ 

เพื่อจัดงานวันเฟื่องฟาู 
บาน บ้านมอสูงซบัเจริญ 
หมู่ที่ 1 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้ 
กับประชาชน
ในพื้นที ่
 
 

ส านักปลัด 

3 ตามแนวพระราชด าริ
และปรัชญาของ
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
ด าเนินชีวิตตามแนว
ปรชัญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 
 
 

๑ หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 

280,000 280,000
  

280,000 280,000
  

280,000 จ านวนคร้ัง
ที่ได้มีการ
ส่งเสริม 
ให้กับ 
ประชาชน 

ประชาชนม ี
กิจกรรม
ร่วมกันมี 
ความสามัคคี
และ 
ค่านิยม 

ส านักปลัด 
 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๖๑ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ      
       1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม      
 แผนงานการเกษตร   

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

1 โครงการขุดลอกสระน้ า
อ่างซับหวาย หมู่ที่ 4 

เพื่อพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ ากว้าง 70.00 
เมตร ยาว 93.00 เมตร ลึก 
1.60 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
9614.21 ลบ.ม. พร้อมปูาย  
1 ปูาย 

500,000     จ านวน
ประชาชน 

สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าใช้
อุปโภค-บริโภค
ของประชาชน
ในพื้นทีไ่ด ้

กองช่าง 
 

2 ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ 
บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ 5 
 
 

เพื่อพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 75 
เมตร ลึก 1.00 เมตร 

 135,000    จ านวน
ประชาชน 

สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ า
อุปโภคบริโภค
ในพื้นทีไ่ด ้

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกสระน้ า
สาธารณะข้างวัด บ้าน
คลองสารเพชร หมู่ที่ 7 

เพื่อพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร  

ขุดลอกสระน้ า ขนาดกว้าง 
100.00 เมตร ยาว 68.00 
เมตร ลึก 1.50 เมตร ลาดเอียง 
1:2 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 9,471 ลบ.ม.พร้อม
ปูายโครงการ 1 ปูาย 

  500,000   จ านวน
ประชาชน 

สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ า
อุปโภคบริโภค
ในพื้นทีไ่ด ้

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๖๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ      
       1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม      
 แผนงานการเกษตร  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

4 พัฒนาบริหารจัดการและ 
ถ่ายทอดความรู้ศูนย ์
บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
เทคโนโลยีการเกษตร 

เพื่อพัฒนาความรู้
และคุณภาพของ
ศูนย์ถ่ายทอด 
เทคโนโลยทีาง
การเกษตร 
 

1 ศูนย์/16 คน 
12 ครั้งต่อปี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
คร้ังที่จัด 
ฝึกอบรม 

ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยทีาง
กาเกษตร 
ด าเนินงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
 
 

5 โครงการจัดหาแหล่งน้ า 
เพื่อการเกษตร               
(บ่อบาดาล, สระน้ า, 
ประปาเพื่อการเกษตร) หมู่
ที่ ๑ – ๑๕ 

เพื่อช่วยในการกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

จ านวน ๒ แห่ง/ป ี 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวน
แหล่งน้ า 
ที่เพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมี
ผลผลติ 
สูงขึ้นและมี
คุณภาพ 
มากข้ึน 

กองช่าง 
 

6 
 
 
 
 
 

เงินอุดหนุนให้แก่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรกรมันส าปะหลัง
แปลงใหญ่ต าบลหนองหัว
แรต บ้านหนองชงโค หมู่ที่ 
11 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตและการ
แข่งขันมันส าปะหลงั
แปลงใหญ่ประชารัฐ
นครชัยบุรินทร์ 

กลุ่มเกษตรกรมัน
ส าปะหลังแปลงใหญ่
ต าบลหนองหัวแรต 

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

เกษตรกร 
มีศักยภาพ 
การผลิตและ
การแข่งขัน 
มันส าปะหลัง
แปลงใหญ่ 

ส านักปลัด 
 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๖๓ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ      
       1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม      
 แผนงานการเกษตร   

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

7 ขุดลอกสระน้ า
สาธารณะประโยชน์ 
บ้านหนองกระทุ่ม หมู่
ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค-บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง 80 ม.     
ยาว 70 ม.               
ลึก 1.50 ม. 

450,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกสระ
น้ าสาธารณะ บา้น
หนองชงโค หมู่ที่ 11  

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าส าหรับ
ใช้อุปโภค-บริโภค
เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

ขุดลอกสระน้ า ขนาด
กว้าง 95.00 เมตร ยาว 
95.00 เมตร  ลึก 
5.00 เมตร  ลาดเอียง 
1 : 2 หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 31,865 
ลบ.ม. พร้อมปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปาูย  

1,713,300 1,713,300 1,713,300   จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๖๔ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ      
       1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม      
 แผนงานการเกษตร   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

9 โครงการขุดลอกสระ
น้ าสาธารณะ บา้นโนน
สะอาด หมู่ที่ 12 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 50.00 เมตร 
ยาว 140.00 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:2 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
9,672 ลบ.ม.พร้อมปูาย
โครงการจ านวน 1 ปาูย 

500,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

10 โครงการขุดลอกสระ
น้ าประปาสาธารณะ
กลางหมู่บ้าน         
บ้านโนนสะอาด      
หมู่ที่ 12 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 40.00 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร 
ลึก 2.80 เมตร ลาดเอียง 1:2 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
3,896.71 ลบ.ม. พร้อมปูาย
โครงการจ านวน 1 ปาูย 

200,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

11 ขุดลอกสระหนอง
ตะรางพาน 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า
ส าหรับใช้อุปโภค
บริโภค 

จ านวน 1 แห่ง 
ความลึก 2.00 เมตร 

1,500,000 1,500,000 1,500,000   จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๖๕ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ      
       1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม      
 แผนงานการเกษตร   

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

12 ขุดลอกคลองสารเพชร  เพื่อให้ประชาชน
มีแหล่งน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง 16.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร/ป ี
ยาวรวม 9,000 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กรมส่งเสริมฯ
กองช่าง    
อบจ.นม 

13 ขุดลอกคลองเมือง เพื่อให้ประชาชน
มีแหล่งน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตร 
 

กว้าง 16.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร/ป ี
ยาวรวม 9,000 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กรมส่งเสริมฯ
กองช่าง    
อบจ.นม 

14 ขุดลอกคลองหนองรัง
กา บ้านบุกุดจอก หม ู่ที่ 
5 

เพื่อให้ประชาชน
มีแหล่งน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตร 
 

กว้าง 130.00 เมตร 
ยาว 130.00 เมตร 
 

1,774,000 1,774,000 1,774,000 1,774,000 1,774,000 จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง    
 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๖๖ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ      
       1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม      
 แผนงานการเกษตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

15 ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ 
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 14 
บริเวณศาลหมู่บ้าน  
 
 
 
 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าในการ
ใช้บริโภค
อุปโภค 

ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ
ขนาดกว้าง 46.00 เมตร 
ยาว 80.00 เมตร ลึก 
2.50 เมตร 

368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 จ านวน
ประชาชน  

ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๖๗ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
       2. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม      
 แผนงานสาธารณสุข    

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

1. ชุมชนสะอาดปราศจาก 
ยุงลายปลอดภัยไข ้
เลือดออก 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุม 
การระบาด ของโรค 
ไข้เลือดออก 

จ านวน ๑ คร้ัง/ป ี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนมี
สุขภาพ 
อนามัยที่ดี 
ปราศจาก 
โรคภัยไข้เจ็บ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

2 ปูองกันและควบคุม 
โรคพิษสุนัขบา้ 

เพื่อปูองกันโรคพิษ
สุนัข 
บ้าและควบคุม
จ านวน 
ของแมวและสุนัข 

จ านวน ๑ คร้ัง/ป ี 75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนมี
สุขภาพ 
อนามัยที่ดี 
ปราศจาก 
โรคภัยไข้เจ็บ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

3 จัดซื้อวัคซีน และน้ ายา 
ฆ่าเชื้อ ปูองกันโรค 
ไข้หวัดนก/ไข้หวัด  
๒๐๐๙ ฯลฯ 

เพื่อปูองกันโรค
ไข้หวัดนก/ไข้หวัด 
๒๐๐๙ ฯลฯ 

จ านวน ๑ คร้ัง/ป ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนมี
สุขภาพ 
อนามัยที่ดี 
ปราศจาก 
โรคภัยไข้เจ็บ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๖๘ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
       2. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม       
 แผนงานสาธารณสุข    

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

4 อบรมเสริมสร้างสุขภาพ 
ผู้สูงอายุต่อเนื่อง 

ผู้สูงอายุมสีุขภาพดี
และสามารถดูแล
ตนเองได ้

กิจกรรมผู้สูงอายุ 
ประชุมและอบรม 
จ านวน ๑ คร้ัง/เดือน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนผู้เข้า
อบรม 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพด ี
และสามารถ
ดูแลตนเองได ้

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

5 ตลาดมาตรฐานอาหาร 
ปลอดภัย 

ผู้ประกอบการมี
ความรู้เกี่ยวกับ
สุขาภิบาลอาหาร  
และอาหารปลอดภัย  
พัฒนาตลาดสดน่า
ซื้อ 

จ านวน ๑  คร้ัง/ป ี 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้เข้า
อบรม 

ผู้ประกอบ 
การมีความรู้
ในการ
ประกอบ
อาชีพค้าขาย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

6 ส่งเสริมสุขภาพการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
ในหมู่บ้าน/ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
ด้วยการเต้นแอโรบิค 

จัดโครงการแอโรบิค 
เพื่อสุขภาพครบ 
15 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
หมู่บ้านมี
สถานที่เตน้
แอโรบิคเพื่อ 
สุขภาพ 

ประชาชนมี
สุขภาพ 
พลานามัย
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๖๙ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
       2. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม        
 แผนงานสาธารณสุข    

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

7 หนองหัวแรตเมืองสะอาด 
อย่างยั่งยืน 

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ 
เป็นเมืองที่น่าอยู่มี
ความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

จ านวน 6 คร้ัง/ป ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
ที่ดี 

กอง
สาธารณสุขฯ 

8 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
(EMS) 

เพื่อดูแลสุขภาพ 
อนามัยของ
ประชาชน 

หน่วยกู้ชีพพร้อม 
อุปกรณ์ปฏิบัติงาน 
จ านวน ๑ หน่วย 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผูปุ้วย
ที่ได้รับ
บริการ 

ประชาชนมี
สุขภาพและ
อนามัยที่ด ี

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

9 คัดแยกขยะ 
 
 
 
 

ส่งเสริมประชาชน
รู้จักการคัดแยกขยะ 

จ านวน ๔ คร้ัง/ป ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ปริมาณขยะ
ลดลงและไม่
ก่อให้เกิด
ปัญหามลภาวะ 

กอง
สาธารณสุขฯ 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๗๐ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต      
       2. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม        
 แผนงานสาธารณสุข   

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

10 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชนในการคัดขยะตน้
ทาง 

เพื่อให้ประชาชนรู้จัก 
วิธีการจัดการขยะ
อย่างครบวงจร 

2 คร้ัง/ปี 
ประชาชนในเขต 
เทศบาล 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนรู้จัก 
วิธีการจัดการ
ขยะอย่างครบ
วงจร 

กอง
สาธารณสุขฯ 

11 สัตว์ปลอดโรคคน 
ปลอดภัยจากโรคพิษ 
สุนัขบา้ 

เพื่อส ารวจขึ้น
ทะเบียนสุนัขและ
แมวในพื้นที่เทศบาล 
ต าบลหนองหัวแรต 
 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ 
โครงการฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนสนุัข 
และแมว 

สุนัขและแมว
ในพื้นที่
เทศบาลต าบล 
หนองหัวแรต
ได้รับการ
ส ารวจขึ้น
ทะเบียน 
100% 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๗๑ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
       2. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม        
 แผนงานสาธารณสุข   

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

12 เงินอุดหนุนให้คณะกรรม 
การหมู่บ้านๆ ละ 20,000 
บาท ในการด าเนนิตาม 
โครงการพระราชด าริด้าน 
สาธารณสุข จ านวน 15 
หมู่บ้าน ๆ ละ 3 โครงการ 
 
 

ประชาชนมีชีวิต 
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
มีคุณภาพมากข้ึน 

หมู่บ้านละ 3 
โครงการ 
จ านวน 15 หมู่บ้าน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ประชาชนมี
คุณภาพ 
ชีวิตที่ดชีึ้น 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

13 จัดซื้อแถบตรวจปัสสาวะ 
หาสารเสพติด 
 
 
 
 
 

เพื่อหยุดยั้งและ
ปูองกันการแพร่
ระบาดของสารเสพ
ติด 

จ านวนประชาชน 
ทั้ง 15 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 
ประชาชน 

ประชาชนมี
คุณภาพ 
ชีวิตที่ดชีึ้น 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๗๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
       2. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม       
 แผนงานสาธารณสุข    

 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

14 โครงการปูองกันโรคอุบัติ
ใหม่ อุบัติซ้ า 
 
 
 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมการระบาด
ของโรคติดต่อชนิด
ใหม่ 
 

จ านวนคร้ัง 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชน 
 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
ที่ดี ปราศจาก
โรคติดต่อใน
พื้นที ่

กอง
สาธารณสุขฯ 

15 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครบรบิาลท้องถ่ิน
ในการดูแลผู้สงูอาย ุ
 
 
 

เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพงิ 

จ านวน ๑ คร้ัง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน
อาสาสมัคร 

ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพงิ
ได้รับการดูแล
อย่างถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๗๓ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
       2. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม        
 แผนงานงบกลาง    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 
 

เพื่อสงเคราะห์
ผู้สูงอายโุดยการให้
เบี้ยยังชีพให้สามารถ
ช่วยตัวเองไดไ้ม่เป็น
ภาระของสังคม 

จ านวนสูงอายุ
ที่ได้รับเบี้ยยงั

ชีพต่อไป 
 
 
 
 
 
 

11,268,000 
 
 

1,450 คน 

11,988,000 
 
 
1,550 คน 

12,708,000 
 
 
1,650 คน 

13,428,000 
 
 
1,750 คน 

14,148,000 
 
 
1,850 คน 

ผู้สูงอายุ
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพคิดเป็น
100% 

ผู้สูงอายุใน
ต าบลมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อสังเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

จ านวนผูไ้ด้รับ
เบี้ยยังชีพผู้

พิการ 
 

2,407,200 
 

247 คน 

2,505,600 
 

257 คน 

2,604,000 
 

267 คน 

2,702,400 
 

277 คน 

2,800,800 
 

287 คน 

ผู้พิการ
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพคิดเป็น
100% 

ผู้พิการใน
ต าบลมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ เพื่อสังเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเชื้อ HIV 

จ านวน 35 คน 
 
 
 
 

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 ผู้ปุวยเอดส์
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพคิดเป็น
100% 

ผู้ปุวยเอดส์ใน
ต าบลมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๗๔ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
       2. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม        
 แผนงานบริหารงานทั่วไป     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

1 เสริมสร้างพลังครอบครัว
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ บุคคลออทิสติกและ
บกพร่องทางการเรียนรู ้
 

เพื่อจัดฝึกอบรมเพิ่ม
ทักษะให้กลุ่ม
ครอบครัวคนพิการ
และผู้ปฏบิัติงานที่
เก่ียวข้อง 

กลุ่มครอบครัวคน
พิการผู้ดูแลคนพิการ
และผู้ปฏบิัติงานที่
เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จ านวนคน
พิการที่เข้า
ร่วม
โครงการ 

ครอบครัวมี
ความเข้มแข็ง
และปัญหา
สังคมลดลง 

ส านักปลัด 
 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๗๕ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
       2. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม        
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

1 ส่งเสริมการด าเนนิงานของ
สภาเด็กและเยาวชนของ
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต 

ส่งเสริมให้เยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และท า
กิจกรรมเพี่อสังคม 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลหนองหัวแรตเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 
100 คน 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
เยาวชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและ
เยาวชนเกิด
ความสามัคคี
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน ์

ส านักปลัด 
 

2 สนับสนนุการด าเนนิงาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน 

ส่งเสริมให้ชุมชนมี
ศูนย์ในการพัฒนา
สถาบนัครอบครัว 

จ านวน 2 คร้ัง/ป ี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ประชาช
นที่เข้า
ร่วม
โครงการ 

ครอบครัวมี
ความเข้มแข็ง
และปัญหา
สังคมลดลง 

ส านักปลัด 

3 ส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพ
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียน 

เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษามีทักษะ
อาชีพและใช้เวลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน ์

นักเรียน นักศึกษา
ท างานชว่งปิดภาค 
จ านวน 35 คน/ป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
นักเรียน/ 
นักศึกษา
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียน/
นักศึกษามี
รายได้ในช่วง
ปิดภาคเรียน 

ส านักปลัด 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๗๖ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาเมือง      
       3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานเคหะชุมชน  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

1 อุดหนุนการไฟฟาูส่วน 
ภูมิภาค สาขาหนองบุญ
มากในการขยายเขตไฟฟาู 
แรงสูง จากโรงเรียนบ้าน
หนองกระทุ่ม ถึงลาน 
กลุ่มวิสาหกิจมันส าปะหลัง 
แปลงใหญ่ 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตและการ
แข่งขันมัน 
ส าปะหลังแปลงใหญ ่
ประชารัฐนครชัย
บุรินทร ์

จ านวน 15 หมู่บ้าน 
 

400,000 
 

    จ านวน 
ประชาชน 

เกษตรกรใน
ต าบลหนองหัว
แรตมีศักยภาพ 
การผลิตและ
การแข่งขัน 
มันส าปะหลัง
แปลงใหญ่ 

กองช่าง 

2 อุดหนุนการไฟฟาูส่วน 
ภูมิภาค สาขาหนองบุญ
มาก ในการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายแรงต่ าภายในให้
ระบบประปาบา้นซบัหวาย 
หมู่ที่ 4 (บริเวณวัดพงษ์ศรี
พรม) 

เพื่อเพิ่มกระแสไฟฟูา
ในการผลิตน้ าประปา
ให้กับประชาชน 
 

จ านวน 1 หมู่บ้าน 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 จ านวน 
ประชาชน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๗๗ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานเคหะชุมชน   

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

3 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
บ้านโนนสะอาด       
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขต
ไฟฟูา โดยมีจุดเริ่มต้นจาก
บริเวณประปาผิวดนิของ
หมู่บ้าน จุดสิ้นสุดบริเวณ
ประปาบาดาลหมู่บ้าน 
ยาวประมาณ 600 เมตร  

310,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

4 อุดหนุนการไฟฟาูส่วน 
ภูมิภาค ในการขยาย
ไฟฟูาจากสระหนอง
ตลาด ถึงส านักสงฆ์
เดชพรอุดมฤทธิ์ บ้าน
หนองหวาย หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาแสงสวา่ง
เพียงพอในการใช้
ชีวิตประจ าวนั 

ขนาดยาว 800 เมตร 500,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๗๘ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานเคหะชุมชน  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

5 อุดหนุนการไฟฟาูส่วน 
ภูมิภาค สาขาหนองบุญมาก ใน
การขยายไฟฟาูแสงสว่าง
สาธารณะจากศาลาประชาคม 
ถึงบ้านนายผดุง เกิดกาหลง 
บ้านหนองหิน หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาแสงสวา่ง
เพียงพอในการใช้
ชีวิตประจ าวนั 

ขนาดยาว 
1,020 เมตร 
 

500,000 500,000 500,000   จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

6 อุดหนุนการไฟฟาูส่วน 
ภูมิภาค สาขาหนองบุญมากใน
การขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟูาแรงต่ า บา้นโนนสะอาด 
หมู่ที่ 12 

เพื่อเพิ่มกระแสไฟฟูา
ในการผลิต
น้ าประปาให้กับ
ประชาชน 

จ านวน 1 แห่ง 310,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างสวนสุขภาพ/
สวนสาธารณะ/ปรบัปรุงภูมิ
ทัศน์ หมู่ที่ 1,6,7 

เพื่อเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและ
ออกก าลังกาย  
ในหมู่บ้าน 

สวนสาธารณะ/
สวนสุขภาพ 1 
แห่ง/ปี 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
สถานที่ออก
ก าลังกาย
เพื่อให้มี
สุขภาพ
แข็งแรง   

กองช่าง 
 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๗๙ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านมอสูง
ซับเจริญ หมู่ที่ 1 จาก
ไร่นางจินดา ผาสุก ถึง
ไร่นายกลา้ณรงค์ อ่อน
ไธสง 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 
150.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ปูายโครงการ 1 ปูายตาม
รูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 

450,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านมอสงูซับเจริญ       
หมู่ที 1 จากพลวัฒน์
เฟอร์นิเจอร์ ถึงทาง
แยกหนองตะไก้ 
 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 1,300.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ปูายโครงการ 1 ปูายตาม
รูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 

468,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๘๐ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

3 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านมอสงูซับเจริญ     
หมู่ที่ 1 จากบ้านนาย
มานิตย์ พิมพโ์สภา-
ทางแยกหนองตะไก้ 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,600.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ปูายโครงการ 1 ปูายตาม
รูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 

768,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านมองสูงซับเจริญ     
หมู่ที่ 1 จากข้างปั้มพี
ทีถึงบ่อบ าบัดน้ าเสีย
โรงแปูง PVD 
 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 3,100.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ปูายโครงการ 1 ปูายตาม
รูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 

1,116,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๘๑ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านตลาด
ใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 2 
จากบริเวณบ้านนาย
เลี่ยว ดอกกระโทก ถึง
บริเวณบ้านนายพีระ 
กรอบเพชร   

เพื่อพัฒนา
ระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 150 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ปา้ย ตาม
รูปแบบและรายการก่อสร้าง
เทศบาลก าหนด  

500,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านตลาด
ใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 
จากบริเวณสุดถนน
คอนกรีต ถึงบริเวณ
ทางไปบา้นหนองหิน 
หมู่ที่ 10 

เพื่อพัฒนา
ระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 400 ม. หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
2,000 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทาง
หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15  ม. 
กว้างข้างละ 0.15 ม.พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามรูปแบบและ
รายการก่อสร้างเทศบาลก าหนด 

897,500     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๘๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

7 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนสมบูรณ ์ 
หมู่ที่ 3  จากบ้าน 
นายตุง ก้อกระโทก 
ถึงบ้านนายสุทน 
 ไทยยิ่ง  
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 363.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
1,815 ตร.ม พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามรูปแบบ
และรายการก่อสร้างเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรตก าหนด 

500,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

8 ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า
ส าหรับใช้อุปโภค
บริโภค  

จ านวน 1 แห่ง 
 
 

100,000     จ านวน
ประชาชน 

สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคใน
พื้นได ้

กองช่าง 

9 ก่อสร้าง/ซ่อมแซม
ฝายน้ าลน้หมู่ที่ 3, 5, 
7, 8, 9, 11, 12, 
14 

พัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร 
 
 

จ านวน  3  แห่ง/ป ี
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนฝาย
น้ าลน้  

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๘๓ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

10 ก่อสร้างทางน้ า
เข้าสระน้ าประปา
บ้านโนนสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเก็บน้ าใน
สระสาธารณะ
แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
ส าหรับใช้อุปโภค
บริโภค 

วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จ านวน 
37 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 
ป้าย ตามรูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบลหนองหัว
แรตก าหนด 

100,000     จ านวน
ประชาชน 

สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าใช้
อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นทีไ่ด ้

กองช่าง 

11 ขุดเจาะบ่อ
บาดาล บา้นโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า
ส าหรับใช้อุปโภค
บริโภค และ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเสน้
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 600 
เมตร ลงท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 
17-2563 เครื่องสูบน้ าไฟฟ้า
แบบมอเตอร์จมใต้น้ า ขนาด 2.0 
แรงม้า พร้อมท่อสูงส่งอุปกรณ์
ติดตั้งและควบคุม ขยายเขตไฟฟ้า
เสา คอร.สูง 9 เมตร 3 ต้น พร้อม
ป้าย 1 ปา้ยตามรูปแบบและ
รายการก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 

 188,000    จ านวน
ประชาชน 

สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าใช้
อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
ในพื้นทีไ่ด ้

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๘๔ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 3 จาก
ศาลากลางบ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ถึง
บ้านนายตุง ก้อกระ
โทก 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 5.00 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 195.00 
ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
975.00 ตร.ม.พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.50 ม.ตามรูปแบบ
รายการของเทศบาล
ก าหนด 

573,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 
3 จากไร่นายชุม มา
นอก ถึงไร่นายรุ่งเพชร 
ไทยยิ่ง 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,500.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตาม
รูปแบบรายการของ
เทศบาลต าบลหนองหัว
แรตก าหนด 

1,080,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๘๕ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

14 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านโนนสมบูรณ์      
หมู่ ที่ 3 จากคุ้ม
สมบูรณ์ผลพัฒนา 
ถึงคุ้ม 3 โนน
ผักหวาน 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 6.00 เมตรยาว 
1,800.00 เมตรหนา 0.15 
เมตร ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาลต าบลหนองหัว
แรตก าหนด 

1,296,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านโนนสมบูรณ์      
หมู่ ที่ 3 จากบ้าน
นายจ าลอง เมี้ยน
มิตร ถึงโรงโม่หิน
ศิลาโชคชัย 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1,300.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตรตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรตก าหนด 

936,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่
ที่ 3 จากไร่นางลาม 
ไทยยิ่ง ถึงฝายน้ าล้น
วัดเดชพรอุดมฤทธิ์ 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 850.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 

2,040,000    2,040,000 จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๘๖ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

17 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 3 
ถึงบ้านหนอง
กระทุ่ม หมู่ที่ 9 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 5,000.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 25,000 ตารางเมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.15 เมตร ตาม
รูปแบบและรายการของเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรตก าหนด 

13,346,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 3 
จากบริเวณไร่นาย
สุทน จิตติมณี ถึง
บริเวณคุ้มสมบูรณ์
ผลพัฒนา 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,560.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 1,755 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 

 585,000    จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๘๗ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 3 จาก
สวนปา่ไมน้างลามไทย
ยิ่ง ถึงศาลา SML 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,800.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ปา้ยตามรปูแบบและ
รายการของเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 

6,480,000  6,480,000   จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 3 จาก
บ้านโนนสมบูรณ์ ถึง
ทางเชื่อมไปบา้นหนอง
กระทุ่ม หมู่ที่ 9 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
5,000.00 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
25,000 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.15 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย ตาม
รูปแบบและรายการของ
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 

427,700   427,700  จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๘๘ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านซับหวาย 
หมู่ที่ 4 จากบ้านนาย
นิยม แจ่มในเมือง ถึง
บ้านนายพร บุญกลาง 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร 
ไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 

600,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านซับหวาย 
หมู่ที่ 4 ซอย SML ถึง
บ้านนายสามารถ 
ประสงค์กลา้ 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร 
ไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 

 528,000    จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านซับหวาย 
หมู่ที่ 4 จากบ้านนาง
พวงเพ็ญ ซ้อมแก้ว ถึงไร ่
นายจวน ชงิสันเทียะ 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร 
ไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 219.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 876 ตร.ม. ตาม
รูปแบบและรายการของเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรตก าหนด 

498,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๘๙ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

24 ก่อสร้างถังน้ าใส ขนาด 
100 ลูกบาศก์เมตร 
บริเวณประปาหลังอ าเภอ
หนองบุญมาก บา้นซบั
หวาย หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
อุปโภค-บริโภค
เพียงพอตลอด
ทั้งป ี

ก่อสร้างถังน้ าใสคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด 100 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย ตาม
รูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 
 
 
 
 
 

650,000 
 

  650,000 
 

 จ านวน
ประชาชน 
 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 
 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๙๐ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านซับ
หวาย หมู่ที่ 4 จาก
บ้านนางละมนุ ถึง
บริเวณสามแยกถนน 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

600,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
 บ้านซบัหวาย หมู่ที่ 4 
จากบ้านนางแถม 
ลอยพิมาย ถึงข้าง
ธนาคาร ธกส. 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

300,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (บริเวณ
ซอยไทยเจริญ2)  บ้าน
ซับหวาย  หมู่ที่ 4 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
5.00 ม.ยาว 234 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 1,170 
ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. 

667,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๙๑ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

28 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านซบัหวาย หมู่ที่ 
4 จากบ้าน รตท.
ประเสริฐ อมฤกษ์ 
ถึงไร่นายวยิะดา  
รัตนผผูก 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 185 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 925 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหิน
คลุกบดอัดแน่นกวา้งข้างละ 
0.05 เมตร  
 
 
 
 
 
 

490,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๙๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

29 ก่อสร้างถนนหินคลุก    
บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ 
5 จากบริเวณบ้าน
นางบังอร ค่ากระ
โทก ถึงไร่นายณรงค์ 
พลยุทธภูม ิ
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 400.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ปา้ย 
ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 

252,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนนหินคลุก    
บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ 
5 จากบริเวณจากไร่
นายชูชาติ กอบกระ
โทก ถึงไร่นางก าไร 
เคล้ากระโทก  
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
700.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,800 ตร.ม.พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามรูปแบบ
รายการก่อสร้างเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรตก าหนด 

353,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๙๓ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

31 ก่อสร้างถนนหินคลุก    
บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ 5 
จากบริเวณที่นานาย
วัน สวยหลา้ ถึงที่นา
นายปลั่ง ขอดผักแว่น 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 470.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ปา้ย 
ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 

184,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๙๔ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบุกุด
จอก หมู่ที่ 5 จากบ้าน
นางแต๋ว กองกูล ถึง
เขตติดต่อ หมู่ที่ 5 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 
1,500.00 เมตร หนา 
0.15 เมตรพร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตาม
รูปแบบรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัว
แรตก าหนด  
 
 
 
 

4,500,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๙๕ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยทุธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

33 โครงการก่อสร้างถนนหิน
หินคลุก บ้านบุกุดจอก หมู่
ที่ 5 จากบริเวณถนนทาง
หลวงแผ่นดนิ หมายเลข  
2298 ถึงไร่เอี่ยมเฮง  
 
 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด
กว้าง  4.00 เมตร ยาว 
250.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 1,000 ตารางเมตร 
 

126,000  126,000   จ านวน
ประชาชน  

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ 
5 จากไร่นายอัศวพล ขุน
ราส าโรง ถึงไร่นายยอด  
กาศกระโทก 
 
 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว
500.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 2,000 ตารางเมตร 
 
 

253,000 253,000 253,000   จ านวน
ประชาชน  

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๙๖ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

35 โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักบริเวณบ้าน
นายหิรัญ โทโส บา้นบุกุด
จอก หมู่ที่ 5  
 
 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่
บ้านเรือน
ประชาชน 

วางท่อ คสล. Ø 0.60 
เมตร จ านวน 8 ท่อน 
พร้อมบ่อพักจ านวน 5 บ่อ
ยาว 20.00 เมตรตาม
รูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 
 

25,000 25,000    จ านวน
ประชาชน  

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ 
5 จากไร่นายเฉลียว พล
ยุทธภูมิ ถึงไร่นายณรงค์ 
บ้องกระโทก 
 
 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 445.เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,780 ตาราง
เมตร ตามรูปแบบและ
รายการก่อสร้างเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรตก าหนด 
 

225,000 225,000    จ านวน
ประชาชน  

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๙๗ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

37 ก่อสร้าง/ปรับปรุง
อาคารตลาดสด
หนองหัวแรต บ้าน
หนองหัวแรต หมู่ที่ 
6 

เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงตลาดสด
หนองหัวแรตให้
น่าจบัจ่ายซื้อ
สินค้า 

จ านวน 1 แห่ง ตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบลหนองหัวแรต

ก าหนด 

1,000,000     จ านวน
ประชาชน
ที่มาใช้
บริการที่
ตลาดสด 

ประชาชนได้ใช้
บริการตลาดที่
สะอาด
ปลอดภัย มี
มาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

38 โครงการติดตั้งกังหัน
เติมอากาศพลังงาน
โซล่าเซลล์  

เพื่อบ ารุงรักษา
แหล่งน้ าส าหรับ
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

ติดตั้งกังหันเติมอากาศพลังงานโซล่า
เซลล์ ในสระน้ าสาธารณะประโยชน ์

180,000     จ านวน
ประชาชน  

ประชาชนได้ใช้
น้ าสะอาด 
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้าง
ระบบสง่น้ าดิบหมู่ที่ 
6 จากสระบา้น
หนองหัวแรต ถึงสระ
น้ าทต.หนองหัวแรต 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

ก่อสร้างระบบส่งน้ าดบิ พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า PE ยาว 365 เมตร 

219,000 219,000    จ านวน
ประชาชน  

ประชาชนได้ใช้
น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ทั่วถึง 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๙๘ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
หัวแรต หมู่ที่ 6 
จากบริเวณบ้านนาย
พูน แขวงจันอัด ถึงสี่
แยกวงเวียนหลังตลาด
สด  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
220.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3) 
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.60 x 1.00 เมตร 
จ านวน 197 ท่อน บ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก และ
ฝาปิดตะแกรงเหล็กขนาด 
1.00 x 1.00 เมตร 
จ านวน 23 บ่อ พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้ายตาม
รูปแบบรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัว
แรตก าหนด 

1,165,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๙๙ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนอง
หัวแรต หมู่ที่ 6 
จากบ้านนายชวิต ดัง
กระโทก ถึงสามแยก
สระน้ าหนองหัวแรต 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง 
6.00 เมตร ยาว 84.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 504 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตาม
รูปแบบรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 

280,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
หัวแรต หมู่ที่ 6 จาก
สามแยกบา้นเรือนไทย 
ถึงบ้านนายอนุวัฒน์ 
ปลิ่มกระโทก 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 175 ตารางเมตร 
ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 

86,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๐๐ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

43 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหัวแรต 
หมู่ที่ 6 จากลาน
กีฬาอเนกประสงค์ 
ถึงบ้านนางต่าย      
เถรัมย์ 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 70 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 245 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ปา้ย 
ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 

120,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองหัวแรต     
หมู่ที่ 6 จากสนาม
กีฬาอเนกประสงค์ 
ถึงบ้านนางอ าไพ 
แสนด ี
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
130.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 
ป้าย ตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบลหนอง
หัวแรตก าหนด 

62,400     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๐๑ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

45 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหัวแรต 
หมู่ที่ 6 จากแยก
บ้านนายสมพร ด้วง
กระโทก ถึงถนนสาย 
24 
 

เพื่อพัฒนา
ระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 
 
 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 680.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามรูปแบบ
รายการก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 

1,632,000 1,632,000    จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

46 โครงการล้อมร้ัว
ประปา บา้นหนอง
หัวแรต หมู่ที่ 6 

เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัย
บริเวณพื้นที่
บ่อน้ าประปา 

ล้อมรั้วประปา โดยใช้เสาคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผนังเป็นตะแกรงเหล็ก 
ขนาดความสูง 2.00 เมตร ยาว 
60.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย ตามรปูแบบ
รายการก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 
 
 

180,000     จ านวน    
1 แห่ง 

พื้นที่บริเวณ
บ่อน้ าประปา

มีความ
ปลอดภัยมาก

ขึ้น 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

47 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านหนองหัว
แรต หมู่ที่ 6 จาก
บ้านนายมานิตย์ 
คมกลาง ถึงเขต
ติดต่อ หมู่ที่ 13 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 
 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว
1,000.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบลหนองหัว
แรตก าหนด  

600,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านหนองหัว
แรต หมู่ที่ 6 จาก
ตลาดสดหนองหัว
แรต ถึงบ้านนาย
มานิตย์ คมกลาง 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 
 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
700.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบลหนองหัว
แรตก าหนด 

336,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกบ้านหนองหัว
แรต หมู่ที ่6 จาก
บ้านนายพชิิต ต่วน
กระโทก ถึงบา้นนาง
จ่าย พายกระโทก 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 
 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
150.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบลหนองหัว
แรตก าหนด 

72,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๐๓ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
บ้านหนองหัวแรต  
หมู่ที่ 6 จากบ้าน 
นายประดิษฐ์ การบรรจง 
ถึงบ้านนางสาวลัดดา  
การบรรจง 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมน่้อย
กว่า 312 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามรูปแบบ
รายการก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 

177,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

51 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว 
บ้านหนองหัวแรต  
หมู่ที่6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารได้อย่าง
ทั่วถึง 

ปรับปรุงหอกระจายข่าวบ้าน
หนองหัวแรต จ านวน 1 แห่ง 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ปา้ย  
 

33,000     จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างบันได
ลงสระน้ าบ้านหนองหัว
แรต หมู่ที่ 6 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้น้ าในสระ
หนองหัวแรต 

ก่อสร้างก่อสร้างบันไดลงสระน้ า
บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ 6 กว้าง 
4.00เมตร ยาว 17.00 เมตร 
ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 

175,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การใช้น้ าใน
สระหนองหัว

แรต 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๐๔ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

53 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหัวแรต 
หมู่ที่ 6 ซอยโรงฆ่า
สัตว ์

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.50.00 เมตร 
ยาว 170.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
665 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ปา้ย ตาม
รูปแบบรายการก่อสร้างเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรตก าหนด  

303,100 303,100 303,100   จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองสารเพชร 
หมู่ที่ 7 จากบ้านนาง
กี สระแกทอง ถึง
บ้านนางมณีรัตน์  
จูมเกต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 
2.50 เมตร ยาว 31.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
77.5 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย ตาม
รูปแบบรายการก่อสร้างเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรตก าหนด 

46,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๐๕ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

55 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านคลองสารเพชร  หมู่
ที่ 7 จากเลียบคลองสาร
เพชร ถึงถนนสาย 24 
ถึงหมู่ที่ 5 บ้านบุกุดจอก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 
 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 4,000.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย ตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด  

 1,440,000    จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

56 วางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพักน้ า บา้นคลองสาร
เพชร หมู่ที่ 7 จากศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ถึงไร่นางประยูร ประมา
คะโม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

วางท่อ คสล.(มอก.ชั้น3)     
ขนาด  0.60x1.00 
เมตร ความยาว 400.00 
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย ตาม
รูปแบบรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัว
แรตก าหนด 

  500,000   จ านวน
ประชาชน 

บ้านเรือน
ประชาชน
ได้รับ
ผลกระทบ
จากน้ าท่วม
ขังลดน้อยลง 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๐๖ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

57 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านคลองสารเพชร  
หมู่ที่ 7 จากบ้านนาง
หนูฟัด กองกูล ถึง
บ้านนางประยูร บ้อง
กระโทก 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจรไป
มา 
 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 3,000.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย ตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 

   9,000,000  จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านคลองสารเพชร 
หมู่ที่ 7 จากบ้าน
นายถนอม สัตย์โส 
ถึงบ้านนายวันทอง 
ชนะน้อย 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจรไป
มา 
 

ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 85.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
21.25 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย 
ตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 

    250,000 จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๐๗ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

59 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองสารเพชร 
หมู่ที่ 7 จากถนน
สาย 24 ถึงบา้นนาย
เซียง ดึกกระโทก 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย ตามรปูแบบ
รายการก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 

360,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองสารเพชร 
หมู่ที่ 7 จากบริเวณ
บ้านช่างจอม รันไธ
สง ถึงบรเิวณถนน
คอนกรีตเชื่อมต่อใน
หมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
172.00 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
430.00 ตร.ม. พร้องราง
ระบายน้ า พร้อมปา้ยโครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย ตามรปูแบบ
รายการก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด  

 610,000    จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๐๘ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านคลอง
สารเพชร หมู่ที่ 7  
จากบริเวณสุดถนน
คอนกรีต ถึงที่นา 
นางหนูพดั ทองแปน้ 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 900 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย ตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบลหนองหัว
แรตก าหนด 

500,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านคลอง
สารเพชร หมู่ที่ 7 จาก
บ้านวัชรินทร์ คมจักร
ฤกษ์  ถึงถนนทาง
หลวงหมายเลข 24 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 472.50 ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย ตามรูปแบบรายการก่อสรา้ง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 

197,700     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๐๙ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

63 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว บา้นคลองสาร
เพชร 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

เคลื่อนย้ายและปรับปรุงหอ
กระจายข่าวบา้นคลองสาร
เพชร หมู่ที่ 7 จ านวน 1 
แห่ง ตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบลหนอง
หัวแรตก าหนด 

33,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนได้
รับทราบ
ข่าวสารตา่งๆ 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคลองสารเพชร 
หมู่ที่ 7 จากบ้านนางธนพร 
ชนะน้อย ถึงที่นายทวีวฒัน์ 
เมืองกระโทก 

เพื่อพัฒนา
ระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาด
ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 75.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 187.5 ตร.ม. พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ปา้ย
ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด  

97,000 97,000    จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๑๐ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

65 ขยายไหล่ทางบา้นบุกระ
โทก หมู่ที่ 8 จากบริเวณ
สระน้ าวัดบุกระโทก ถึง
บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ 3 

เพื่อพัฒนา
ระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 
 

ขยายไหล่ทางบา้นบุกระโทก 
หมู่ที่ 8 กว้างข้างละ 1.50 
เมตร ยาว 660.00 เมตร 

320,000     จ านวน
ประชาชน 

ถนนกว้างขึน้ 
เดินทางไปมา
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างถนนลาดยาง บา้น
บุกระโทก หมู่ที่ 8  จาก
สระน้ าวัดบุกระโทก ถึง
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3  

เพื่อพัฒนา
ระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
2,500 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
12,500 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ปา้ยตาม
รูปแบบรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 

4,500,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๑๑ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

67 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านบุกระโทก หมู่ที่ 8 
จากบริเวณบ้านผูช้่วย
รุ่งขวัญ ปั่นกลาง ถึง
ถนนคอนกรีตทางไป
บ้านหนองกระทุ่ม หมู่
ที่ 9 

เพื่อพัฒนา
ระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 
 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร งานดินถมคันทางสูง 0.50 เมตร 
ระยะทาง 480.00 เมตร งานผิว
จราจรถนนหินคลุก หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง480 เมตร วางท่อระบายน้ า 
คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาด  1.00 
เมตรจ านวน 10 ท่อน พร้อมปา้ย
โครงการ 1 ป้าย ตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 

425,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านบุกระ
โทก หมู่ที่ 8 จากบ้าน
นายประทีป เจนฤทัย
ธรรม ถึงบ้านนายบุญมี 
เหือดไธสง 

เพื่อพัฒนา
ระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 205.00 เมตร. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 820.00 ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการ 1 ปา้ย ตาม
รูปแบบรายการก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 

405,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๑๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบุกระ
โทก หมู่ที่ 8  จากบ้าน
นายชีพ กริดกระโทก 
ถึงไร่นายเสริม หม่ืน
กระโทก หมู่ที่ 5 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 400.00 ม. หนา 0.15 
ม. พร้อมไหล่ทางพร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามรูปแบบ
รายการก่อสร้างเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรตก าหนด 

960,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบุกระ
โทก หมู่ที่ 8  จากบ้าน
นายปรีชา โมงกระโทก 
ถึงลานมนันายสากล 
พันธุ์ผักแว่น 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 205.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 820 ตร.ม.พร้อมไหล่
ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ปา้ย 
ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 

493,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๑๓ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

71 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบุกระโทก หมู่ที่ 
8 จากบ้านนาย
ประทีป เจนฤทัย
ธรรม ถึงทางไปสระ
มะค่า 
 
 
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจรไป
มา 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร. ยาว 1,012 
เมตร. หนา 0.15 เมตร. 
พร้อมไหล่ทางพร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตาม
รูปแบบรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัว
แรตก าหนด 

3,036,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๑๔ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบุกระ
โทก หมู่ที่ 8 จากหลังวัด
บุกระโทก ถึงสระประมง
โรงเรียน            

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมท่อระบายน้ า ขนาด 0.60 
เมตร จ านวน 2 จุดพร้อมปา้ย
โครงการ 1 ป้าย ตามรูปแบบ
รายการก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 

3,000,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
พร้อมวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบุกระ
โทก หมู่ที่ 8 จากบริเวณ
ข้างวัดบุกระโทก ถึง
บริเวณศาลา หมู่ที่ 14 
 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 
 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 852.00 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมน่้อย
กว่า 766.8 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดผ่าศูนย์กลาง 1.00 
เมตร จ านวน 25 ท่อน 3 จุด 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

 300,000    จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๑๕ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

74 จัดหาเครื่องออกก าลัง
กาย บ้านบุกระโทก หมู่
ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
มีสถานที่ออก
ก าลังกายใน
หมู่บ้าน 
 

จ านวน 1 แห่ง  100,000    จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 

กองช่าง 

75 ก่อสร้าง/เจาะบ่อบาดาล
ขนาดใหญ่ บ้านบุกระ
โทก หมู่ที่ 8 
 
 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า
ส าหรับใช้อุปโภค
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 
 
 

จ านวน 1 แห่ง 
 
 
 
 
 
 

 500,000    ประชาชน
ในพื้นที่มี
น้ าใช้เพิ่ม
มากข้ึน 

สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๑๖ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

76 ขยายเขตประปา
หมู่บ้านจากถังน้ าที่
สร้างใหม่ บ้านนาย
ศักดิ์ชาย แกะกระโทก 
บ้านบุกระโทก หมู่ที่ 8 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าเพียงพอ
ตลอดทั้งป ี

จ านวน 1 แห่ง 250,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าส าหรับใช้
อุปโภค
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านบุกระโทก หมู่ที่ 8 
จากไร่นางแจ่ม  
นิต กระโทก ถึงไรน่าย
สุชาติ กาดกลางดอน 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 
 

ก่อสร้างถนนถนนหินคลุก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรตก าหนด 
 
 
 

102,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๑๗ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบุกระ
โทก หมู่ที่ 8 จากบริเวณ
บ้านนายหนูหริ่ง ถึงทาง
ไปถนนหัวแหลม-สระ
มะค่า 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย ตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบลหนอง
หัวแรตก าหนด 

 336,000    จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

79 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
กระทุ่ม หมู่ที่ 9 จาก
บริเวณบ้านนายณรงค์ 
สลุงอยู่ ถึงบริเวณบา้น                                                                                                                                                                  
นางญาสุมนิ นลิเลิศ 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 182.00 เมตร. หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 728.00 ตารางเมตร
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร  

 380,000    จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๑๘ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

80 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย 
บ้านหนองกระทุ่ม หมู่
ที่ 9 ถึงบ้านหนอง
ชงโค หมู่ที่ 11 จาก
บริเวณสามแยกปา่ชา้
บ้านหนองกระทุ่ม ถึง
บริเวณสามแยกไป
บ้านโนนสมบูรณ ์

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 
 

ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
2,700.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาด
 0.60 เมตร จ านวน 
7 จุด ๆ ละ 7 ท่อน รวม 
49 ท่อน พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ปา้ย 

670,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองกระทุ่ม หมู่
ที่ 9 จากสามแยกทีน่า
นายสมปอง ข่ายกระ
โทก-บ้านนายประจวบ 
ศรีช านาญ 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 
 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

480,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๑๙ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

82 ก่อสร้างถนนหินคลุก  
บ้านหนองกระทุ่ม   
หมู่ที่ 9 สองฝั่งคลอง
สารเพชร จากสระน้ า
บ้านหนองกระทุ่ม-
ถนนสายบา้นบุกระ
โทก-บ้านโนนสมบูรณ ์
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 
 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,000.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย ตามรูปแบบและ
รายการก่อสร้างเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรตก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

2,400,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๒๐ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

83 ก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านหนองกระทุ่ม หมู่
ที่ 9 จากสามแยกไร่
นายสทุิน ศรีช านาญ 
ถึงไร่นางวารินทร์ แกะ
กระโทก    

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 
 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย ตาม
รูปแบบรายการก่อสร้างเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรตก าหนด 

288,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

84 ก่อสร้างบล็อกคอน
เวอร์ด บ้านหนอง
กระทุ่ม หมู่ที่ 9 
บริเวณบ้านนาง       
วารินทร์ แกะกระโทก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

จ านวน 1 จุด 300,000     จ านวน
ประชาชน 

การสัญจรไป
มาของ
ประชาชน
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

85 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองกระทุ่ม หมู่
ที่ 9 จากสามแยกไร่
นายเลียบ ครึมกระ
โทก ถึงไร่นางละมัย 
ทอนกระโทก 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 
 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,000.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ปา้ย 
ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต 

4,800,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๒๑ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

86 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 
9 จากบ้านนายไวพจน์ 
ไทยยิ่งถึงป่าช้า บ้าน
หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 9 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 
 

ก่อสร้างถนนหินคลุก            
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร  ยาว 800.00 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 4,000 ลบ.ม. พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ปา้ย 
ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต 

320,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
กระทุ่ม หมู่ที่ 9 จาก
สามแยกถนนคอนกรีต
ลานตากพืชผลทางการ
เกษตร ถึงบริเวณป่า
ชุมชน (ปา่ชา้) 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 
ตร.ม.พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ปา้ย 
ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต 

500,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๒๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
กระทุ่ม หมู่ที่ 9 จาก
บ้านนางก าไร จนัทร์
ผักแว่น ถึงบรเิวณบา้น
นายสมพงษ์ เหงากระ
โทก 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
250.00 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 1,000 ตร.ม. พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ปา้ย
ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต 

500,000 500,000 500,000   จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
กระทุ่ม หมู่ที่ 9 จาก
บริเวณจากป่าชุมชน(ป่า
ช้า) ถึงบริเวณทางบ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 1,000 ตร.ม. พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ปา้ย 

423,600 423,600 423,600   จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๒๓ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

90 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองกระทุ่ม 
หมู่ที่ 9 จากบ้าน 
นายโยธิน ศรีช านาญ 
ถึงแยกลานตลาดนัด 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 
 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ปา้ย
ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต 

600,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

91 เสริมไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองกระทุ่ม 
หมู่ที่ 9 จากบ้าน
นายเขียว ดึกกระ
โทก ถึงสามแยกสระ
มะค่า           

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 
 

ระยะทาง 400.00 เมตร 100,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

92 จัดซื้อเครื่องออก
ก าลังกาย บ้านหนอง
กระทุ่ม หมู่ที่ 9 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกายของ
ประชาชน 
 

จ านวน 1 แห่ง 50,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๒๔ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

93 จัดซื้อเครื่องออก
ก าลังกายบริเวณสระ
น้ าบา้นหนองกระทุ่ม 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ออกก าลัง
กายภายในหมู่บา้น 
 
 
 
 

จ านวน 1 แห่ง 100,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง 

94 ก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ส (Box Culvert) 
คลองสารเพชร จาก
ไร่นางสุดารัตน์ ถึงไร่
นางวาริน แกะกระ
โทก  หมู่ที่ 9 
 

เพื่อสร้างฝายกั้นน้ า
คลองสารเพชร 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส 
(Box Culvert) คลองสาร
เพชร ยาว 25.00 เมตร 

625,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนที่
ได้ใช้น้ าใน
คลองสาร
เพชรได้อย่าง
มี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๒๕ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

95 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองกระทุ่ม 
หมู่ที่ 9 จากสาม
แยกบ้านไร่ปลายนา 
ถึงบ้านนายประจวบ 
ศรีช านาญ  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 
 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 500.00 
เมตรหนา 0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 1,500 ตร.
ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน 
1 ป้าย ตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบลหนอง
หัวแรต 

 171,000    จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

96 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองกระทุ่ม 
หมู่ที่ 9 จากลานตาก
มันส าปะหลัง ถึงไร่
นายเลียบ ครึกกระ
โทก 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้าน กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,300.00 เมตรหนา 
0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6,500 ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย ตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบลหนอง
หัวแรต 

3,589,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๒๕ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

97 ก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านหนองกระทุ่ม 
หมู่ที่ 9 จากไร่นาย
ศักดิ์ศรี การบรรจง 
ถึงไร่นายทองใส ศรี
สงคราม   

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจรไป
มา 
 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,750.00 เมตรหนา 
0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 8,750 ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 
1 ป้าย 

1,106,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

98 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองกระทุ่ม 
หมู่ที่ 9 จากบ้านนาง
เชื่อม เมิ่งกระโทก 
ถึงไร่นางจ ารัส เนญ
เลิศ  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจรไป
มา 
 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
400.00 เมตรหนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,600 ตร.ม. พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย 

202,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๒๖ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

99 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองกระทุ่ม  
หมู่ที่ 9 จากสระน้ า
หนองกระทุ่ม ถึงที่นา 
นายชัชนันท์ จนัทร์ศิริสุข 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 
 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,000.00 เมตรหนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 
1 ป้าย ตามรูปแบบและ
รายการก่อสร้างเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรตก าหนด 

422,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

100 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
กระทุ่ม หมู่ที่ 9 จากไร่
นายจ าลอง ปิน่กระโทก 
ถึงบริเวณถนนคอนกรีต 
หมู่ที่ 9 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 700.00 เมตรหนา 
0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,800 ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 
1 ป้าย ตามรูปแบบและ
รายการก่อสร้างเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรตก าหนด 

1,565,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๒๗ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

101 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหิน หมู่ที่ 
10 จากสนามกีฬา 
ถึงศาลา SML  
 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร  ยาว 
198.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
3,250ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้ายตาม
รูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 

545,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

102 เคลื่อนย้ายและ
ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว บา้น
หนองหิน หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

เคลื่อนย้ายและปรุงปรุง
หอกระจายข่าว บ้าน
หนองหิน หมู่ที่ 10 โดย
เคลื่อนย้ายและปรับปรุง
หอกระจายข่าว จ านวน 1 
แห่ง 

33,000     จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๒๘ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

111 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าตัว V บริเวณสระ
น้ าสาธารณะ
ประโยชนบ์้านหนอง
หิน หมู่ที่ 10 
 

เพือ่สามารถระบาย
น้ าได้ดี และแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังใน
บ้านเรือนประชาชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร 
ยาว 34.00 เมตร ลึก 
0.80 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตาม
รูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

 30,000    จ านวน
ประชากร 

ปะชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๒๙ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

114 ก่อสร้างถนนหินคลุก    
บ้านหนองหิน หมู่ที่ 
10 จากบ้านนาย
ผดุง เกิดกาหลง ถึง
ไร่นายสมโภชน์ คุ้ม
กระโทก 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,625.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตาม
รูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 

1,950,000    1,950,000 จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

115 ก่อสร้างถนนหินคลุก    
บ้านหนองหิน หมู่ที่ 
10 จากบ้านนางสาว
เพียว พันกระโทก 
ถึงแยกทางลงบ้าน
หนองกระทุ่ม 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร                   
ยาว 1,500.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตาม
รูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด  

1,800,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๓๐ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

116 ก่อสร้างถนนหินคลุก    
บ้านหนองหิน หมู่ที่ 
10 จากบ้านนายสุ
เทพ เจนฤทัยธรรม ถึง
ที่ไร่นางสาวเงิน จนี
ดอน 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร                   
ยาว 515.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามรูปแบบ
และรายการก่อสร้างเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรตก าหนด   

247,200     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ชงโค หมู่ที่ 11 จาก
บริเวณบ้านนางสนุทร 
โมรานอก ถึงบริเวณ
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกลางหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 388.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 1,522 ตร.ม.พร้องลง
หินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามรูปแบบ
และรายการก่อสร้างเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรตก าหนด 

785,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๓๑ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

118 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
ชงโค หมู่ที่ 11 
จากบ้านนาย
สมคิด กลิ้งกระ
โทก ถึงบ้านนาย
เวียน อุตพฤชา 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 690 ตร.ม. พร้องลง
ไหล่ทางหนิคลุกกว้างข้างละ 
0.30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
1 ป้าย ตามรูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบลหนองหัว
แรตก าหนด 

400,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

119 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
ชงโค หมู่ที่ 11 
จากบ้านนาย
สวัสดิ์ กกกระ
โทก ถึงบ้านนาย
ไสว กกกระโทก 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 624 ตร.ม.พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามรูปแบบและ
รายการก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด  

326,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๓๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

120 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองชงโค  
หมู่ที่ 11 จากบ้าน
นางอบ อินประโคน 
ถึงไร่นายอัมรินทร์ 
โนนแสน 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 170.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 850 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามรูปแบบ
และรายการก่อสร้างเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรตก าหนด 

497,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

121 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองชงโค  
หมู่ที่ 11 จากไร่
นางสาวอัมภากรณ์ 
กรวยสวัสดิ์ ถึงที่ไร่
นางถนอม สลุงอยู ่
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,000.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 
ป้าย ตามรูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบลหนอง
หัวแรตก าหนด 

600,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๓๓ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

123 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองชงโค หมู่ที่ 
11 จากบ้านนางจ าเริญ 
วิมาลย์รัมย์ ถึงไรน่าย
สมพงษ์ กุลชนะปัญญา 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,600.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตาม
รูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

960,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๓๔ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

124 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองชงโค  
หมู่ที่ 11 จากไร่ 
นางย้อม เดชกระโทก 
ถึงสระหนองตะรางพาน 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 
1,000.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตรพร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตาม
รูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 

600,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

125 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองชงโค หมู่ที่ 
11 จากไร่นายต  า ก้อ
กระโทก ถึงไร่นายค าลา่ 
ศรีพั่ว 
 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 
1,800.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตรพร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตาม
รูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 

1,080,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๓๕ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

126 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
บ้านหนองชงโค หมู่ที่ 
11 จากบ้านนายฉอ้อน 
อินประโคน ถึงเขต
ติดต่อต าบลหนองไม้ไผ่ 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,800.00 เมตร 
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
1 ป้าย ตามรูปแบบและ
รายการก่อสร้างเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรตก าหนด 

3,240,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

127 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองชงโค หมู่ที่ 
11 จากกลุ่มวิสาหกิจ
มันส าปะหลังแปลงใหญ่ 
ถึงไร่นายประเสริฐ      
กลหลัด 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดนิทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 850.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตาม
รูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด  

510,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๓๖ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

128 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ชงโค หมู่ที่ 11 จาก 
บ้านนางสุเนตร หงิม
กระโทก ถึงบริเวณ
สามแยกถนนลูกรัง 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 
114.00 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 342 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ปา้ย ตาม
รูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 
 

 171,000    จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๓๗ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

129 ก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านหนองชงโค หมู่
ที่ 11 จากบ้านนาง
ฉะอ้อน อินประโคน 
ถึงไร่นายวิเชียร อิน
กลาง  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,800.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,350 ลบ.ม. 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย ตามรูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบลหนอง
หัวแรตก าหนด 

450,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

130 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองชงโค หมู่
ที่ 11 จากบ้านนาย
ดัด ชวนกระโทก ถึง
บ้านนายคลี่ กลัก
กระโทก  
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 898.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,490 
ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ปา้ย ตามรปูแบบ
และรายการก่อสร้างเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรตก าหนด 

 2,300,000    จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๓๘ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

131 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองชงโค หมู่
ที่ 11 จากบ้านนาย
น้อย จันทร์สิริสุข ถึง
ไร่นายสมพงษ์ กุล
ชนะบุญญา  

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 8,000 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ปา้ย ตาม
รูปแบบและรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 

1,011,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

132 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บา้น
หนองชงโค หมู่ที่ 11 
จากไร่นายต  า ก้อ
กระโทก ถึงไร่นายค า
ล่า ศรีพั้ว  

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 9,000 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ปา้ย ตาม
รูปแบบและรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 

1,137,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๓๙ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

133 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองชงโค หมู่
ที่ 11 จากไร่นาง
ช่วย กกกระโทก ถึง
ไร่นางแก้ว กลหลัด 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 850.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,250 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ปา้ยตาม
รูปแบบและรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 

537,000  537,000   จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

134 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
บ้านหนองชงโค หมู่
ที่ 11 จากบ้านนาย
ฉอ้อน อินประโคน 
ถึงเขตติดต่อต าบล
หนองไม้ไผ่  

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา   
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
9,000 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ปา้ย ตาม
รูปแบบและรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 

3,150,000  3,150,000  3,150,000 จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๔๐ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

135 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านหนองชงโค หมู่
ที่ 11 จากไร่นางอุไร
พร ดอกทุเรียน ถึงไร่
นายโชติ คร่อมกระ
โทก  

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,500 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ปา้ย ตาม
รูปแบบและรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 

251,000 251,000    จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

136 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง บา้น
หนองชงโค หมู่ที่ 11 
จากไร่นายปริญญา 
สงสันเทียะ ถึงไรน่าย
รุ่ง ปักษา  

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา   
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,000 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ปา้ย ตาม
รูปแบบและรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 

223,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๔๑ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

137 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองชงโค หมู่
ที่ 11 จากบ้านนาง
สุนทร โมรานอก ถึง
บริเวณคลองสาร
เพชร 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 1,000 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 
1 ป้าย ตามรูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบลหนองหัว
แรตก าหนด 

558,000  558,000   จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

138 โครงการวางท่อ
ประปา PE ภายใน
หมู่บ้านหนองชงโค 
หมู่ที่ 11  

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ า 

วางท่อประปา PE ภายในหมู่บา้น
หนองชงโค หมู่ที่ 11 พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ปา้ย ตาม
รูปแบบและรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 
 

1,000,000  1,000,000   จ านวน
ประชาชน  

ประชาชนได้
ใช้น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ทั่วถึง 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๔๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

139 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนอง
ชงโค หมู่ที่ 11 จากไร่
นายสมพร กกกระโทก 
ถึงเขตติดต่อต าบลท่า
เยี่ยม บา้นคลอง
มะเดื่อ หมู่ที่ 2 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,065 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 10,325 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 
1 ป้าย ตามรูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบลหนองหัว
แรตก าหนด 

5,702,000  5,702,000  5702000 จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

140 ก่อสร้างถนนหนิคลุก 
บ้านหนองชงโค หมู่ที ่
11 จากไรน่าย
สมบูรณ์ นุยกระโทก 
ถึงไรน่างช่วย กกกระ
โทก 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,250.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 6,250 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ปา้ย ตาม
รูปแบบและรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 

3,451,000  3,451,000  3,451,000 จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๔๓ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

141 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองชงโค หมู่
ที่ 11 จากบ้านนาย
เหมือน เหมือน
สันเทียะ ถึงบ้านนาย
วีรยุทธ ฝอยกระโทก 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 120.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 
1 ป้าย ตามรูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบลหนองหัว
แรตก าหนด 

62,000  62,000 62,000  จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

142 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองชงโค หมู่
ที่ 11 จากบ้านนาย
ศีรเพชร แนะกระ
โทก ถึงนานาย
ส ารวม กางกระโทก 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 360.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ปา้ย ตาม
รูปแบบและรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 

188,000 188,000    จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๔๔ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

143 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองชงโค หมู่
ที่ 11 จากบ้านนาย
ไว นชุกระโทก ถึงไร่
นายณรงค์ นุชกระ
โทก 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 137.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 685.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 
1 ป้าย ตามรูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบลหนองหัว
แรตก าหนด 

377,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

144 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองชงโค หมู่
ที่ 11 จากไร่นาง
เชื่อง สวยผักแว่น ถึง
นานายเลียบ ครึม
กระโทก  

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ปา้ย ตาม
รูปแบบและรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 

134,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๔๕ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

145 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองชงโค  
หมู่ที่ 11 จากไร่ 
นางบัวด า พลทอง  
ถึงไร่นายสมนึก ทบผา 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 560.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 2,800.00 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ปา้ย ตาม
รูปแบบและรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 

353,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

146 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 12  
จากบ้านนายพนัธุ์ 
ปล่องกระโทก ถึงบา้น
นายสายนั เที่ยงธรรม 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
196.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
784 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ปา้ย ตาม
รูปแบบและรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 

437,000  437,000  437,000 จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๔๖ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

147 ก่อสร้างวางท่อ
ประปาจากบา้น
คลองสารเพชรถึง
สระน้ าบ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 12  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค 
เพียงพอได้ตลอดทั้ง
ปี 

วางท่อประปาระยะทาง 
1,726.00 เมตร 

 1,200,000  1,200,000  จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

148 ก่อสร้างถนนหินคลุก
จากบ้านนางเปา้    
ชากระโทก ถึงทีน่าง
ฉะอ้อน ครึมกระโทก 
บ้านโนนสะอาด หมู่
ที่ 12  
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 800.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 2,000
ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ปา้ย ตาม
รูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 

200,000  200,000   จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๔๗ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

149 วางท่อระบายน้ า
บริเวณสระน้ า
สาธารณะประโยชน์ 
หมู่ที่ 12  
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า
ส าหรับใช้อุปโภค
บริโภค 

วางท่อ คสล. ขนาด  
1.00 เมตร จ านวน 20 
ท่อน 

100,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

150 ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ พรอ้ม
ติดตั้งเคร่ืองออกก าลัง
กาย บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 12 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ออกก าลัง
กายภายในหมู่บา้น 

จ านวน 1 แห่ง 300,000  300,000   จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๔๘ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

151 ปรับปรุงถนนโดยเสริม
หินคลุก บ้านหนองโนน
สะอาด หมู่ที่ 12 
จุดเร่ิมต้นโครงการ
บริเวณสามแยกถนน
คอนกรีต คุ้มรักไทย- 
ทางหลวงแผ่นดนิ
หมายเลข 24 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

เสริมหินคลุก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 360.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย 
ตามรูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 

150,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

152 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 
12 จากที่นานางประทุม 
รัตนวิชัย ถึงทีน่านางวัน
เพ็ญ แก้วสน 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 175.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย 
ตามรูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 

63,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๔๙ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

153 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 
12 จากที่นานางเป้า  
ชากระโทก ถึงที่
สาธารณะประโยชน์   
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
970.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย 
ตามรูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 

492,000  492,000   จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

154 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองโนนสะอาด 
หมู่ที่ 12 จากบ้าน
ผู้ช่วยเชิด รัตนวิชัย ถึง
บ้านนางดวง มานอก 
(ถนนสาย 24) 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 500.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย ตามรูปแบบและ
รายการก่อสร้างเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรตก าหนด 

240,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๕๐ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

155 ก่อสร้างถนนหินคลุก
บริเวณสถานที่
ก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาลขนาด
ใหญ่ของเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรต 
บ้านพงพัฒนา หมู่ที่ 
13 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 
4.50 เมตร ยาว 480 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 334.80 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ปา้ย ตาม
รูปแบบและรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 

250,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

156 ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้าง
สนามฟตุบอล 
เทศบาลต าบลหนอง
หัวแรต 

เพื่อให้ข้างสนาม
ฟุตบอลมีพื้นที่ใช้
สอยเพิ่มมากข้ึน
ส าหรับออกก าลัง
กาย และใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน ์
 

ถมดินข้างสนามฟุตบอล ขนาด
กว้าง 7.50 เมตร ยาว 89.00 
เมตร สูง 0.60 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไมน่้อยกว่า 
600.75 ลบ.ม. พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ปา้ย ตาม
รูปแบบและรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 

65,000  65,000   จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ด้วยการออ
ก าลังกาย
และเล่นกีฬา 

กองการศึกษา 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๕๑ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

157 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
จากร้านน าเจริญมินิ
มาร์ท ถึงฟาร์มหมู 
บ้านพงพัฒนา หมู่ที่ 
13 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 487.5 ลบ.
ม.พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย ตามรูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบลหนองหัว
แรตก าหนด 

650,000  650,000   จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

158 ซ่อมแซมถนนหิน
คลุกจากแยกสระ
มะค่า บา้นพงพัฒนา         
หมู่ที่ 13 ถึงบ้าน
คลองสารเพชร หมู่ที่ 
7 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ช่วงที่ 1 จากแยกสระมะค่า ถึง
โรงแป้งทีพีเค สตาร์ช จ ากัด 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
690.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 2 จากโรงแป้งทีพีเค 
สตาร์ช จ ากัด ถึงโรงงานทีทีวี 
บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ 7 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
570.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

400,000  400,000   จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๕๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

159 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองโนน
สะอาด หมู่ที่ 13 
จากร้านน าเจริญมินิ
มาร์ท ถึงฟาร์มหมู 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรตก าหนด 

420,000     จ านวน
ประชาชน  

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

160 ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก บ้านพงพัฒนา 
หมู่ที่ 13 จากถนน
เส้นแยกสระมาะค่า 
ถึงบริษัทที.พ.ีเค 
สตาร์ช จ ากัด 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรตก าหนด 

390,000     จ านวน
ประชาชน  

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

161 วางท่อพีอี บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 12 
จากประปาหมู่ที่ 13 
ถึงบ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 12 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า
ส าหรับใช้อุปโภค
บริโภค  

ว่างท่อพีอี ขนาด 90 มิลลิเมตร ยาว 
4,650 เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 
1 ป้าย ตามรูปแบบและรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต 
 

2,289,000     ประชาชน
ในพื้นที่มี
น้ าใช้เพิ่ม
มากข้ึน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๕๓ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

162 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านคลองสารเพชร 
หมู่ที่ 7 จากถนน
กลางหมู่บ้าน ถึงบา้น
นายมานชิ พลหนอง
หลวง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 26.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 78 ตร.ม.พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตาม
รูปแบบรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัว
แรตก าหนด 

   40,000 40,000 จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๕๔ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

163 ต่อเติมอาคารป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลต าบล 
หนองหัวแรต  
บ้านพงพัฒนา  
หมู่ที่ 13  
 
 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย เทศบาล
ต าบลหนองหัวแรต       
ให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย 

ต่อเติมอาคารป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
จ านวน 1 หลัง ตาม
รูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรต 
 
 
 
 

57,100     ทรัพย์สินใน
อาคาร
ป้องกันฯ มี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น 

เพิ่มความ
ปลอดภัย
ให้แก่
ทรัพย์สิน
ราชการ
บริเวณ
อาคาร
ป้องกันฯ 
 
 
 

ส านักปลัด 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๕๕ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

164 ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดนิขนาด
ใหญ่มาก บ้านพง
พัฒนา หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอ
ตลอดป ี
 
 
 

จ านวน 1 แห่ง 5,000,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
อุปโภค
บริโภค 
เพียงพอ 

กองช่าง 

165 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดใหญ่ 
บ้านพงพัฒนา หมู่ที่ 
13 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า
ในการอุปโภค
บริโภคและให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีมี
น้ าใช้เพียงพอ 
 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น
แบบบาดาลขนาดใหญ่ 
จ านวน 1 แห่ง 

5,000,000     จ านวน
ประชาชน 

แก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
ส าหรับใช้
อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๕๖ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

166 ล้อมรั้วบ่อบาดาล
บ้านพงพัฒนา หมู่ที่ 
13 

เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยบริเวณ
พื้นที่บ่อน้ าประปา 

ก่อสร้างรั้วล้อมบ่อน้ าบาดาล 
บ้านพงพัฒนา หมู่ที่ 13 
โดยใช้เสาคอนกรีตเสริม
เหล็กผนังเป็นตะแกรงเหล็ก 
ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 
280.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย 
ตามรูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลก าหนด 

500,000     จ านวน
แห่ง 

พื้นที่บริเวณบ่อ
น้ าประปามี
ความปลอดภัย
มากข้ึน 

กองช่าง 

167 ก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพนัธ์
เทศบาลต าบลหนอง
หัวแรต บ้านพง
พัฒนา หมู่ที่ 13  

เพื่อประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรต
ให้ประชาชนทั่วไป
ทราบ 

ป้ายประชาสัมพนัธ์ จ านวน  
1 ป้าย โดยมีขนาด ความ
กว้าง 4.47 เมตร สูง 2.50 
เมตร ตามรูปแบบและ
รายการก่อสร้างเทศบาล
ก าหนด 
 

74,800     จ านวน
แห่ง 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
จากเทศบาล
เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๕๗ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

168 ก่อสร้างกระถาง
ต้นไม้คอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรต 
บ้านพงพัฒนา หมู่ที่ 
13 
 
 
 

เพื่อให้สถานที่
ส านักงานมีความ
สวยงาม และเปน็
ระเบียบเรียบร้อย 

ก่อสร้างกระถางต้นไม้
คอนกรีตเหล็ก จ านวน 1 
กระถาง ขนาดกวา้ง 1.85 
เมตร ยาว 16.30 เมตร 
สูง 1.00 เมตร ตาม
รูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาล 
 
 

74,600     จ านวน
ประชาชน  

เพิ่มความ
สวยงามและ
บริการ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๕๘ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

169 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
หวาย หมู่ที่ 14 จาก
บ้านนายโยธนิ จีนดอน 
ถึงคุ้มหนองรังกา 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
250.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตามรูปแบบ
และรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัว
แรตก าหนด 

500,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

170 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
หวาย หมู่ที่ 14 จาก
แยกหน้าบ้านจัตุรัส   
กาศกระโทก ถึงเขต
ติดต่อ หมู่ที่ 5 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
850.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมลงไหล่
ทาง ตามรูปแบบและ
รายการก่อสร้างเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรตก าหนด 

2,040,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๕๙ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

171 ก่อสร้างถนนหินคลุก     
บ้านหนองหวาย  
หมู่ที่ 14 จากฝั่งคลอง
สารเพชร 2 ฝั่ง จาก
เขตติดต่อ หมู่ที่ 5 ถึง
หมู่ที่ 8 บ้านบุกระโทก 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
1,200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตาม
รูปแบบและรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 

2,160,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๖๐ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

172 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
หวาย หมู่ที่ 14 จาก
บ้านนางเงิน  ดีเกษม 
ถึงที่ไร่นายเสนอ บ้อง
กระโทก 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 350.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ไหล่ทางพร้อมป้ายโครงการ 
1 ป้าย ตามรูปแบบและ
รายการก่อสร้างเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรตก าหนด 
 
 
 
 
 
 

840,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๖๑ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

173 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
หวาย หมู่ที่ 14 จาก
บ้านนายโยธนิ จีนดอน 
ถึงคลองสารเพชร 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
พร้อมลงไหล่ทาง ตาม
รูปแบบและรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 
 

2,880,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

174 เพิ่มไหล่ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนอง
หวาย หมู่ที่ 14 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ระยะทาง 1,500 เมตร 300,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๖๒ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

175 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนอง
หวาย หมู่ที่ 14 จาก
บ้านนายโยธนิ จีนดอน 
ถึงคลองสารเพชร  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่กว่า 4,400 ตร.ม.
ตามรูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,820,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๖๓ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

176 ก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 
14  จากไร่นาย
ประสิทธิ์ ปีนกระโทก 
ถึงแยกวัดบุกระโทก 
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 
14  
 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 840.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมน่้อย
กว่า 504 ลบ.ม.ตาม
รูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 
 
 
 
 
 

150,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๖๔ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

177 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านหนอง
หวาย หมู่ที่ 14 
จากไร่นายหวาน 
บังเกิดจังหรีด ถึง
ไร่นายอ่วม เต็ม
กระโทก 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 645.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 2,580 ตารางเมตร ตาม
รูปแบบและรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 
 
 
 
 

  1,441,000   จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๖๕ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

178 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านหนอง
หวาย หมู่ที่ 14 
จากไร่นายบุญมี 
ก้อกระโทก ถึงไร่
นายอ่วม เต็มกระ
โทก 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดนิทางสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 550.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 2,200 ตารางเมตร ตาม
รูปแบบและรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 
 
 
 
 

1,229,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๖๖ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

179 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 14 
จากบริเวณสี่แยกศพด.
บ้านหนองหวาย ถึงบา้น
นางแจง กาจกระโทก 
 
 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที ่

ก่อสร้างรางระบายน้ า ยาว 
กว้าง 60.00 ซม. ยาว 
158.00 เมตร ลึก 60 x 
60 ซม. พร้อมวางท่อยาว 
8.00 เมตร ตามรูปแบบ
และรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัว
แรตก าหนด 
 
 
 
 

363,400 363,400    จ านวน
ประชาชน  

ประชาชนได้ใช้
น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ทั่วถึง 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๖๗ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

180 

 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านตลาด
ใหม่สามัคคี หมู่ที่ 15 
จากไร่นางวารี สินสพุรรณ์  
ถึงไร่นายทวัสชัย จงจอหอ 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 473.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 1,892 ตาราง
เมตร ตามรูปแบบและ
รายการก่อสร้างเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรตก าหนด 
 
 
 
 
 

1,020,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๖๘ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

181 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่
สามัคคี หมู่ที่ 15 จาก
บ้านนางละออง สุขบงกช-
ถนนสาย 24 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร ยาว 340.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
รูปแบบและรายการก่อสร้าง
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต
ก าหนด 
 
 
 
 
 

816,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๖๙ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

184 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านตลาดใหม่สามัคคี 
หมู่ที่ 15 จากไร่นาย
สาหร่าย ถึงทีไ่ร่นางละ
มัย คงสืบชาต ิ
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,000.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้าย จ านวน 1 ปา้ย ตาม
รูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 
 
 
 
 
 
 

1,200,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๗๐ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

185 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นข้างปั้ม 
ปตท.ถึงไร่นายธวชัชัย 
จงจอหอ บ้านตลาดใหม่
สามัคคีหมู่ที่ 15 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มา 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 750.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
2,250 ตารางเมตร 
พร้อมป้าย จ านวน 1 ป้าย 
ตามรูปแบบและรายการ
ก่อสร้างเทศบาลต าบล
หนองหัวแรตก าหนด 
 
 
 
 
 
 

85,000     จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๗๑ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

187 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ห้องน้ า ฯลฯ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
 
 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
เรียนการสอน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร ห้องน้ า
ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลหนอง
หัวแรต 
 
 

30,000     จ านวน
นักเรียน 

การจัดการ
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

188 โครงการต่อเติมหลังคา
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ 6 

เพื่อให้เด็กมี
พื้นที่เล่น
กลางแจ้งและ
ท ากิจกรรม  

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติม
หลังคาอาคารศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบ้านหนองหัวแรต 
โดยมีพื้นที่ใช้สอยภายใน
อาคาร 105 ตารางเมตร 
 
 
 

215,000     จ านวน
นักเรียน 

เด็กมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกายและ
จิตใจดีขึ้น 

กองการศึกษา 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๗๒ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

189 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
แสงสว่างแบบโซลา่เซลล์  

เพื่อส่องแสง
สว่างให้กับ
ประชาชนที่
เดินทางสัญจร
ไปมา 

ติดตั้งไฟฟา้ส่องแสงสวา่ง
แบบโซล่าเซลล์ ในเขต
พื้นที่ความรบัผิดชอบ  
ของเทศบาลต าบลหนอง
หัวแรต ทั้ง 15 หมู่บ้าน 

1,500,000  1,500,000   จ านวน 
ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

190 ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน
บุกุดจอก หมู่ที่ 5 จาก
บ้านนายช่วง กริบกระโทก 
ถึงสระหนองรังกา 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน
บุกุดจอก หมู่ที่ 5 ขนาด
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
150.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมวางท่อ 
Ø 0.80 เมตร จ านวน 
10 ท่อน   
 

760,000 760,000 760,000   จ านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๗๓ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง       
       3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

191 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบุกุดจอก 
หมู่ที่ 5 จากนานายเสน่ห์ 
กาศกระโทก ถึงบ้านนาย
ช่วง กริบกระโทก  

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
292.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมวางท่อ 
Ø 0.80 เมตร จ านวน 
10 ท่อน   
 
 

682,000 682,000 682,000   จ านวน 
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๗๔ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต     
       4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนา กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว     
 แผนงานการศึกษา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

1 อาหารกลางวันศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลหนองหัว
แรต 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบทุกคน 

จ านวน 100 คน 
จ านวน 21 บาท/คน/วัน 
จ านวน 245 วัน 

514,500 514,500 514,500 514,500 514,500 จ านวน
นักเรียน 
 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ
อนามัยที่ด ี

กองการศึกษา 

2 อุดหนุนเงินกองทุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ. จ านวน 3 
แห่ง 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบทุกคน 

จ านวน 200 วัน 
จ านวน 21 บาท  

1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 จ านวน
นักเรียน 
 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ
อนามัยที่ด ี

กองการศึกษา 

3 อาหารเสริม (นม)  
(ศพด.หนองหวาย,ร.ร.
บ้านคลองสารเพชร,ร.ร.
บ้านบุกระโทก,ร.ร.บ้าน
หนองกระทุ่ม)  

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับอาหารเสริม
นมครบทุกคน
ตลอดป ี

จ านวน 600 คน 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จ านวน
นักเรียน 
 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ
อนามัยที่ด ี

กองการศึกษา 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๗๕ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต     
       4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนา กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว     
 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

4 สู่โลกกว้างแห่งการ
เรียนรู้ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรต 

เพื่อเป็นการจัดการเรียน
การสอนแบบสร้าง
ประสบการณ์ตรงและ
เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่
เดก็นักเรียน 

จ านวน 1 คร้ัง/ป ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
นักเรียน 
 

เด็กนักเรียนมี
ประสบการณ์
ในการเรียน
การสอนนอก
ห้องเรียน 

กองการศึกษา 

5 ปฐมวัยสายสัมพนัธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
หวาย 

เพื่อเด็กเกิดแรงจูงใจเพื่อ
สร้างความสัมพันธท์ี่ดี
ระหว่างผู้ปกครอง เด็ก 
ครู และชุมชน 

จ านวน 1 คร้ัง/ป ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
นักเรียน 
 

เด็กๆได้แสดง
ความสามารถ
และเสริมสรา้ง
การเรียนรู ้

กองการศึกษา 

6 กีฬาสานสัมพนัธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลหนองหัว
แรต 
 

เพื่อให้เด็กเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน
และเสริมพัฒนาการดา้น
ร่างกายของเด็กนักเรียน 

จ านวน 1 คร้ัง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
นักเรียน 
 

เด็กกล้า
แสดงออก
กิจกรรมต่าง 
ๆและมี
สุขภาพ
พลานามัยที่
แข็งแรง 

กองการศึกษา 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๗๖ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต       
       4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนา กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว     
 แผนงานการศึกษา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

7 วันแม่แห่งชาต ิ เพื่อให้เด็กรู้จักแสดง
ความรักต่อแม ่

เด็กนักเรียนสังกัดเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรต 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
นักเรียน 

เดก็กล้า
แสดงออกใน
การท า
กิจกรรม
ต่างๆ  

กองการศึกษา 

8 เกษตรอาหารกลางวัน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้เดก็ปฐมวัยมี
อาหารกลางวันที่มี
คุณค่าทาง
โภชนาการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จา่ยการ
จัดงานสอนเด็กปฐมวัยท า
เกษตรอาหารกลางวันของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลหนองหัว
แรต 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน
นักเรียน 

เด็กปฐมวัย
ได้รับอาหาร
ที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ 

กองการศึกษา 

9 อาหารเสริม (นม) 
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรต 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับอาหารเสริมนม
ครบทุกคนตลอดป ี

อัตรา 7.37 บาท จ านวน 
260 วัน จ านวน 100 
คน 

1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 จ านวน
นักเรียน 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ
อนามัยที่ด ี

กองการศึกษา 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๗๗ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต       
       4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนา กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว     
 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

10 โตไปไม่โกงของศูนย์
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อปลูกฝังทัศนคติ
และค่านยิมที่ถูกต้อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยการ
จัดงานโตไปไมโ่กงของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรต 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน
นักเรียน 

เด็กปฐมวัย
ได้รับการ
ปลูกฝังทัศนคติ
และค่านยิมที่ด ี

กองการศึกษา 

11 เสริมสร้างเด็กโดยใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อปลูกฝังเด็ก
ปฐมวัยให้รู้หลักการ
เศรษฐกิจพอเพียงใช้
ในชีวิตประจ าวนั 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยการ
จัดงานเสริมสร้างเด็กโดยใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของศูนย์พัฒนาเด็กสังกัด
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต 
 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน
นักเรียน 

การใช้
ชีวิตประจ าวนั
ตามหลัก
ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กองการศึกษา 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๗๘ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
       4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนา กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว     
 แผนงานการศึกษา 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

12 สนับสนนุค่าใช้จา่ย
บริหารสถานศึกษา-ค่า
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์แด็กเล็กสังกัด 
ทต.หนองหัวแรต 

เพื่อเป็นไปตาม
มาตรฐานการ
ด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อยกมาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
นักเรียน 

เด็กนักเรียน
ได้รับบริการ
ด้าน
การศึกษาที่มี
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

13 สนับสนนุค่าใช้จา่ย
บริหารสถานศึกษา-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อเป็นตาม
มาตรฐานการ
ด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อยกมาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
บุคลากร 

เด็กนักเรียน
ได้รับบริการ
ด้าน
การศึกษาที่มี
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

14 อุดหนุนโรงเรียนบา้นบุ
กระโทก โครงการ
อาหารกลางวัน 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบ
ทุกคน 

จ านวน 270 คน 
จ านวน 21 บาท/คน/วัน 

1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 จ านวน
นักเรียน 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ
อนามัยที่ด ี

ร.ร.บ้าน 
บุกระโทก 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๗๙ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต     
       4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนา กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว     
 แผนงานการศึกษา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

15 สนับสนนุค่าใช้จา่ย
บรหิารสถานศึกษา-
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา 

เพื่อเป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
จัดการศึกษา ส าหรับศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรต จ านวน 
100 คน โดยแยกรายการ 
ดังนี้  
-ค่าหนังสือเรียน อัตราคน
ละ 200 บาท/ป ี
-ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตรา
คนละ 200 บาท/ปี  
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
อัตราคนละ 300 บาท/ป ี
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
อัตราคนละ 430 บาท/ป ี
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
นักเรียน 

เด็กนักเรียน
ได้รับบริการ
ด้านการศึกษา
ที่มีคุณภาพ 

กอง
การศึกษา 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๘๐ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
       4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนา กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว     
 แผนงานการศึกษา 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

16 อุดหนุนโรงเรียนบา้น
หนองกระทุ่ม 
โครงการอาหาร
กลางวัน 
 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบถ้วน 

จ านวน 190 คน 
จ านวน 21 บาท/คน/วัน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
นักเรียน 

เด็ก
นักเรียนมี
สุขภาพ
อนามัยที่ด ี

ร.ร.บ้านบุกระ
โทก 

17 อุดหนุนโรงเรียนบา้น
คลองสารเพชร 
โครงการอาหาร
กลางวัน 
 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบถ้วน 

จ านวน 130 คน 
จ านวน 21 บาท/คน/วัน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
นักเรียน 

เด็ก
นักเรียนมี
สุขภาพ
อนามัยที่ด ี

ร.ร.บ้านบุกระ
โทก 

18 จัดท าสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองหวาย หมู่ที่ 14 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยศูนย์พฒันา
เด็กเล็กมีพัฒนาการ
ที่สมบูรณ ์

เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมู่ที่ 14  

20,000     จ านวน
นักเรียน 

เด็ก
นักเรียนมี
สุขภาพ
อนามัยที่ด ี

กองการศึกษา 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๘๑ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
       4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนา กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว     
 แผนงานด้านการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

1 วันสงกรานต ์ เพื่อแสดงถึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อ
บุพการี และสืบสาน
ประเพณีวัน
สงกรานต ์

จ านวน 1 คร้ัง /ป ี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ผู้สูงอายุที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิต
และสืบสาน
ประเพณี
สงกรานต ์

กองการศึกษา 

2 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา/
เครื่องออกก าลังกาย 

เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬาส าหรับ
ออกก าลังกาย 

จ านวน 1 คร้ัง /ป ี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
หมู่บ้านที่
ได้รับ
สนับสนนุ 

ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬา
ส าหรับออก
ก าลังกาย 

กองการศึกษา 

3 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดเทศบาลต าบล
หนองหัวแรต 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพกาย
สุขภาพจิต และ
ห่างไกลยาเสพติด 

ประชาชนในต าบลทั้ง 15 
หมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
พื้นที่เวลาว่าง
ให้เกิด
ประโยชน์
และมีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษา 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๘๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต     
       4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนา กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว     
 แผนงานด้านการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

4 สืบสานวฒันธรรมจัด
งานประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

เพื่อให้ประชาชนได้
ร่วมกันสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถ่ินให้คงอยู่
สืบไป 

จัดกิจกรรมต่างๆเนื่องใน
วันเข้าพรรษา  ได้แก่    
กิจกรรมน าเทียนจ าน า
พรรษา ถวายผา้อาบน้ าฝน 
ร่วมท าบุญตักบาตร ฟัง
ธรรมเทศนา ฯลฯ 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
และส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

กองการศึกษา 

5 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอื่น ๆ 

เพื่อให้ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพกาย และ
ห่างไกลยาเสพติด 

ประชาชนในต าบลหนอง
หัวแรต 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนและ
ประชาชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์มี
ความสามัคค ี

กองการศึกษา 

6 อบรมธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานลูกจ้างและ
ประชาชน 

จ านวน 1 คร้ัง/ป ี
จ านวน 150 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้บริหาร 
สมาชิกฯ 
พนักงาน
ลูกจ้างและ
ประชาชน
ทั่วไป 

ส านักปลัด 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๘๓ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสรมิสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
       4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนา กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว     
 แผนงานด้านการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

7 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านคลองสารเพชร 
หมู่ที่ 7 โครงการจัด
งานประเพณีบุญบั้งไฟ 

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของ
ประชาชน 

จ านวน 1 คร้ัง /ป ี 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่
ให้สืบทอดไปสู่
คนรุ่นต่อไป 

กองการศึกษา 

8 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบุกระโทก หมู่
ที่ 8 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของ
ประชาชนในพื้นที ่

จ านวน 1 คร้ัง /ป ี 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่
ให้สืบทอดไปสู่
คนรุ่นต่อไป 

กองการศึกษา 

9 สืบสานประเพณี วัน
สงกรานต ์

อนุรักษ์/ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จ านวน 1 คร้ัง /ป ี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
และส่งเสริม
การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

กองการศึกษา 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๘๔ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต     
       4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนา กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว     
 แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

1 จัดนิทรรศการย้อนยุค
วิถีชีวิต ซุ้มเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเฉลิมฉลองวัน
แห่งชัยชนะ 
ท้าวสุรนาร ีและ
ส่งเสริมการ
ด าเนินการหมู่บา้น
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

จ านวน 1 คร้ัง/ป ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ประชาชน
ต าบลหนอง
หัวแรตที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมี
กิจกรรมร่วมกัน
สร้างความ
สามัคคีและสร้าง
ค่านิยมวิถีชีวติ
เศรษฐกิจ
พอเพียง  

ส านักปลัด 
 

2 โครงการจัดงานฉลอง
วันแห่งชัยชนะท่าน
ท้าวสุรนารีและ
นิทรรศการย้อนยุค    
วิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเฉลิมฉลองวัน
แห่งชัยชนะท้าว    
สุรนารี และส่งเสริม
การด าเนินการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวน 1 คร้ัง/ป ี 305,000 
 
 

305,000 
 
 

305,000 
 
 

305,000 
 
 

305,000 
 
 

จ านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม 

ประชาชนมี
กิจกรรมร่วมกัน
สร้างความ
สามัคคีและสร้าง
ค่านิยมวิถีชีวติ
เศรษฐกิจ
พอเพียง  

ส านักปลัด 
 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๘๕ 

 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
       4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนา กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว     
 แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

3 จัดงานฉลองวันแห่งชยั
ชนะท้าวสุรนาร ี

เพื่อเฉลิมฉลองวัน
แห่งชัยชนะท้าว    
สุรนารี  
 

จ านวน 1 คร้ัง/ป ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนมี
กิจกรรมร่วมกัน
สร้างความ
สามัคคีและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 
 

กอง
การศึกษา 

 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๘๖ 

 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม     
 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

1 วันรักต้นไมป้ระจ าปี
ของชาต ิ
 
 

เพื่อช่วยเพิ่มพูน 
ฟื้นฟูทรัพยากรปาุไม้
สร้างความอุดม
สมบูรณ์ และเปน็
การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติ  
 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
เนื่องในวันรักต้นไม้
ประจ าของชาติ  
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พื้นที่ปาุไม้
เพิ่มข้ึน สร้าง
ความอุดม
สมบูรณ์ทาง
ธรรมชาต ิ

ส านักปลัด 
 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๘๗ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง     
       5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม     
 แผนงานการเกษตร 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

2 คลองสวย น้ าใส  
คนไทยมีความสุข 

เพื่อปรับปรุงสภาพ
แม่น้ าล าคลอง  
แหล่งน้ าสาธารณะ
ท าให้สามารถใช้งาน
ได้ตลอดทั้งป ี

จัดกิจกรรมท าความ
สะอาดคลองสารเพชร

จ านวน 1 คร้ัง/ป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
หมู่บ้าน/
จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ 

มีแม่น้ าล าคลอง
แหล่งน้ าสาธารณ
สามารถใช้งานได้
ตลอดทั้งป ี

ส านักปลัด 
หรือกอง

สาธารณสุข
ฯ 

3 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม 

เพื่อฟื้นฟูสภาพปาุ 
อนุรักษ์ที่มีสภาพ
เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืน
ความอุดมสมบูรณ์
และเพิ่มพื้นทีปุ่าไม้
ในพื้นที่ในเขตชุมชน
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมปลูกปุา 
จ านวน 1 คร้ัง/ป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พื้นที่ปาุไม้
เพิ่มข้ึน สร้าง
ความอุดม
สมบูรณ์ทาง
ธรรมชาต ิ

ส านักปลัด 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๘๘ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม     
 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

4 อนุรักษ์และพัฒนา
สมุนไพรในท้องถิ่นตาม
โครงการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อสนองพระราชด าริ
ตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

กิจกรรมปลูกรักษา
พืชสมุนไพรใน
ท้องถิ่นและกิจกรรม
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พชื
สมุนไพรในท้องถิ่น
จ านวน 1 คร้ัง/ป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อนุรักษ์พันธุ์พืช
หายากให้คงอยู่
ตลอดไป 

ส านักปลัด 

5 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อสนองพระราชด าริ
ตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพ 

กิจกรรมส ารวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
พืชและปลูกต้นไม้
เพื่อรักษาพันธุกรรม
พืช จ านวน 1 คร้ัง/
ปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ปลูกฝังจิตส านึก
ราษฎรในท้องถิ่น
ให้มีใจรักต้นไม้ 
รักปุาไม้ และ
หวงแหน
ทรัพยากรปุาไม้  

ส านักปลัด 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๘๙ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง     
       5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม     
 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

6 ปุาชุมชนบ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 3  

เพื่อให้ราษฎรมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรปุาไม้อย่าง
ต่อเนื่อง 

จัดกิจกรรม จ านวน 1 
คร้ัง/ป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ปุาไม้ในชุมชน
เพิ่มมากขึ้น 
สร้างความอุดม
สมบูรณ์ทาง
ธรรมชาต ิ

ส านักปลัด 

7 ปุาชุมชน บ้านหนอง
กระทุ่ม หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรปุาไม้อย่าง
ต่อเนื่อง 

จัดกิจกรรม จ านวน 1 
คร้ัง/ป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ปุาไม้ในชุมชน
เพิ่มมากขึ้น 
สร้างความอุดม
สมบูรณ์ทาง
ธรรมชาต ิ

ส านักปลัด 

8 ปุาชุมชนบ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 12 
 
 
 
  

เพื่อให้ราษฎรมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรปุาไม้อย่าง
ต่อเนื่อง 

จัดกิจกรรม จ านวน 1 
คร้ัง/ป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ปุาไม้ในชุมชน
เพิ่มมากขึ้น 
สร้างความอุดม
สมบูรณ์ทาง
ธรรมชาต ิ

ส านักปลัด 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๙๐ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง      
       5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม     
 แผนงานการเกษตร 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

9 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินี 
เนี่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา       
3 มิถุนายน 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิี และ
เพื่อเป็นการฟื้นฟูปาุ
ให้อุดมสมบูรณ์ 

จัดกิจกรรม จ านวน 1 
คร้ัง/ป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ปุาไม้เพิ่มมากข้ึน 
สร้างความอุดม
สมบูรณ์ทาง
ธรรมชาต ิ

ส านักปลัด 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๙๑ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ      
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

1 เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ของเทศบาลต าบล
หนองหัวแรต 

ประชาชนในเขต
เทศบาล จ านวน 
15 หมู่บ้าน 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวน
ประชาชน
ที่มาใช้สทิธ ิ

ประชาชนได้
ออกมาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง เพื่อ
เลือกผู้น าท้องถิ่น
ของตนเอง 

ส านักปลัด 

2 จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีของ 

จัดเก็บภาษีได้ 
100% 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
การจัดเก็บ
ภาษ ี

การจัดเก็บภาษี
ได้ 100% 

กองคลัง 

3 โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชเนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้กับอ าเภอหนอง
บุญมากในการจัด
งานรัฐพิธ ี

จ านวน 1 คร้ัง/ป ี 180,000 
 

180,000 
 

   จ านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนทุก
ภาคส่วนเข้าร่วม
กิจกรรมโดย
พร้อมเพรียงกัน 

ส านักปลัด 
 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๙๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ      
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

4 จัดกิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรติ
พระบรมราชนิีนาถ
เนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 
สงิหาคม 

เพื่อจัดกิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรติ
พระบรมราชนิีนาถเนื่อง
ในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา12 
สิงหาคม 

จ านวน 1 
คร้ัง/ปี  

90,000 
 

90,000 
 

   จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนทุก
ภาคส่วนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ส านักปลัด 
 

5 จัดงานวันปิยมหาราช เพื่อจัดงานวันปิย
มหาราช 

จ านวน 1 
คร้ัง/ป ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนทุก
ภาคส่วนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ส านักปลัด 
 

6 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ 
พระบรมราชนนีพนัปี
หลวง 

เพื่อจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ พระ
บรมราชนนีพนัปีหลวง 

จ านวน 1 
คร้ัง/ป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนทุก
ภาคส่วนเข้าร่วม
กิจกรรมโดย
พร้อมเพรียงกัน 

ส านักปลัด 
 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๙๓ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ      
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

7 จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

เพื่อร่วมแสดงความ
จงรักภักดีและร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 

จ านวน 1 
คร้ัง/ป ี

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนทุก
ภาคส่วนเข้าร่วม
กิจกรรมโดย
พร้อมเพียงกัน 

ส านักปลัด 
 

8 จัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันคลา้วนัพระ
ราชสมภพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร 
วันชาติและพ่อแห่งชาติ 
5 ธันวาคม 

เพื่อร่วมแสดงความ
จงรักภักดีและร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร 

จ านวน 1 
คร้ัง/ป ี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนทุก
ภาคส่วนเข้าร่วม
กิจกรรมโดย
พร้อมเพียงกัน 

ส านักปลัด 
 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๙๔ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ     
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

9 อบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายที่สามารถ
น ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับกฎหมาย 
 

1 คร้ัง/ปี 
ประชาชนเขต
เทศบาลต าบล
หนองหัวแรต 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้น 

ส านักปลัด 

10 จัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ 
28 กรกฎาคม  

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระราช
กุศลแด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร 

หัวหน้าส่วน
ราชการหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ
ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก
เหล่ากาชาดชมรม
พ่อค้า ประชาชน  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้ร่วม
น้อมร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ
และแสดงความ
จงรักภักดีแด่
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

ส านักปลัด 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๙๕ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ     
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

11 อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นสมาชิก 
สภาเทศบาลและ
ผู้น าชุมชน เทศบาล
ต าบลหนองหัวแรต
ได้เรียนรู้หลักการ
บริหารงานของ
ท้องถิ่นอื่นที่ประสบ
ความส าเร็จน ามา
ปรับใช้ในการพฒันา
ท้องถิ่นของตัวเอง 

คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นสมาชิก 
สภาเทศบาลและ
ผู้น าชุมชนเทศบาล
และผู้น าชุมชน
เทศบาลต าบล
หนองหัวแรตอบรม
สัมมนาและศึกษา
ดูงาน จ านวน 
100 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มศักยภาพ
ในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพดี
ขึ้น 
 
 

 

ส านักปลัด 

12 ปกปูองสถาบัน เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและมั่นคง
ให้แก่สถาบัน
พระมหากษัตริย์อัน
เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวไทย 

จ านวน 1 คร้ัง/ป ี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ศูนย์รวมจิตใจ
ที่เข้มแข็งและมี
ความสามัคค ี

ส านักปลัด 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๙๖ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ      
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

13 เทศบาลเคลื่อนที่  แนะน าการให้บริการ
ของเทศบาลและ
รับทราบปัญหาของ
ประชาชน 
 
 
 

จ านวน 1 คร้ัง/ป ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ได้รับทราบ
ปัญหาของ
ประชาชนและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ส านักปลัด 

14 จัดกิจกรรมน้อมร าลึก 
เนื่องในวันคลา้ยวัน
พระราชสมภพ สมเด็จ
พระศรีนครินทรา บรม
ราชชนนี 21 ตุลาคม
ของทุกปี 

เพื่อน้อมร าลึก เนื่อง
ในวันคลา้ยวันพระ
ราชสมภพ สมเด็จ
พระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ี

จัดกิจกรรมน้อม
ร าลึก เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราช
สมภพ สมเด็จพระ
ศรีนครินทรา บรม
ราชชนน ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนทุก
ภาคส่วนเข้าร่วม
กิจกรรมโดย
พร้อมเพรียงกัน 

ส านักปลัด 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๙๗ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ      
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

15 เพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อสร้างความรู้และ
วิสัยทัศน์การท างาน   
ของผู้บริหาร  
สมาชิกฯ 
พนักงานเทศบาล   
ลูกจ้าง ฯลฯ 

ผู้บริหาร สท.
พนักงานเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้บริหาร สมาชิก 
สภา พนักงาน
เทศบาล และ
ลูกจ้าง มีความรู้ 
วิสัยทัศน์ในการ
ท างาน 

ส านักปลัด 

16 จัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจา้ฯพระบรม
ราชิน ี

เพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจา้ฯ     
พระบรมราชนิีใน
รัชกาลที่ 10 

หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 
ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก านนั 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก
เหบล่ากาชาด 
ชมรม พ่อค้า 
นักเรียน นักคึกษา
และประชาชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เป็นการเทิดทูล
สถาบนั
พระมหากษัตริย์
ให้มีความมั่นคง
เป็นศูนย์รวม
จิตใจและความ
รักความสามัคคี
ของคนในชาต ิ

ส านักปลัด 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๙๘ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ      
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

17 การจัดกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา  
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

หัวหน้าส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ
ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกเหล่ากาชาด 
พ่อค้า ประชาชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เป็นการเทิดทูล
สถาบนั
พระมหากษัตริย์
ให้มีความมั่นคง
เป็นศูนย์รวม
จิตใจและความ
รักความสามัคคี
ของคนในชาต ิ

ส านักปลัด 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๑๙๙ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ      
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ       
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

18 ก่อสร้างปูาย
ประชาสัมพนัธ์การ
จัดเก็บภาษ ี

เพื่อให้การจัดเก็บ
ภาษีและเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้
ของเทศบาล 

ก่อสร้างปูายประชาสัมพนัธ์การ
จัดเก็บภาษี โครงการเหล็ก 
ขนาด 2.5 เมตร  
ยาว 5.00 เมตร  
สูง 4.80 เมตร  
ตามรูปแบบและรายการ
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้
ช าระภาษ ี

ประชาชนเกิด
การตื่นตัวในการ
เสียภาษีมากข้ึน 

กองคลัง 

19 ก่อสร้างปูาย
ประชาสัมพนัธ์การ
จัดเก็บภาษี  

เพื่อให้การจัดเก็บ
ภาษีและเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้
ของเทศบาล 

ก่อสร้างปูายประชาสัมพนัธ์การ
จัดเก็บภาษี จ านวน 15 ปูาย  
ปริมาณงาน  
ปูายโครงการเหล็ก 
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร  
สูง 3.00 เมตร ตามรูปแบบ
และรายการเทศบาลต าบล
หนองหัวแรต 
 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนผู้
ช าระภาษ ี

ประชาชนเกิด
การตื่นตัวในการ
เสียภาษีมากข้ึน 

กองคลัง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๐๐ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ     
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

20 จัดตั้งศูนยป์ฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
เทศบาลต าบล 
หนองหัวแรต 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร หลักเกณฑ์
และวิธีการในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

จัดตั้งศูนย์การร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
เทศบาลต าบล
หนองหัวแรต 
จ านวน 1 แห่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
และได้รับบริการ
ในด้านตา่งๆ  

ส านักปลัด 

21 กิจกรรม 5 ส       
ในส านักงานเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรต 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการด าเนิน
กิจกรรม 5 ส สู่การ
ปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบแบละมีคุณภาพ
และพัฒนาหน่วยงาน
ให้เป็นหนึ่งในการ
ให้บริการโดยการน า
กิจกรรม 5 ส          
มาพัฒนา 

บุคคลในสังกัด
เทศบาลต าบล
หนองหัวแรต 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม 
5 ส สู่การ
ปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบแบละ
มีคุณภาพและ
พัฒนาหน่วยงาน
ให้เป็นหนึ่งใน
การให้บริการ 

ทุกส่วน
ราชการ 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๐๑ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ      
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

22 สถานทีท่ างานน่าอยู่
น่าท างาน 

บุคลากรรับรู้ และเห็น
คุณค่าของการมี
สถานทีท่ างานที่นา่อยู่ 
น่าท างาน 

ส านักงานเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรต 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สถานทีท่ างาน 
น่าอยู่ นา่ท างาน 

ทุกส่วน
ราชการ 

23 เงินอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอหนองบุญ
มาก 

เพื่อสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. ได้แก่ อบต.
สารภี อบต.หนองบุ
นนาก อบต.หนองตะ
ไก้ อบต.ไทยเจริญ 
อบต.บ้านใหม่ อบต.ลุง
เขว้า อบต.หนองไม้ไผ่ 
และทต.แหลมทอง 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอหนองบุญ
มาก ปีละ 20,000 
บาท/แห่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน       
1 คร้ัง 
(อุดหนุน) 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
จากศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

ส านักปลัด 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ      
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

24 จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาล 

เจ้าหน้าที่ออกไป
ให้บริการ
ประชาชนนอก
สถานที่และนอก
เวลาราชการใน
การจัดเก็บภาษ ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละที่
เพิ่มข้ึนของ
รายได ้

ระบบการจัดเก็บ
รายได้ของ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น 

กองคลัง 

25 อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของเหล่ากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 

จ านวน 1 คร้ัง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ังที่
อุดหนุน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ
เหล่ากาชาด
จังหวัด
นครราชสีมา 

ส านักปลัด 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๐๓ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ      
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

26 จัดงานประเพณี     
18 มีนาคม          
วันท้องถิ่นไทย 

เพื่อเป็นการร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ
แห่งพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวและเผยแพร่
บทบาทภารกิจ และ
ความส าคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 

จัดกิจกรรมปีละ 1
คร้ัง โดยมีคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
หน่วยงานราชการ
ภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน
ทั่วไปเข้าร่วม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

คณะผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจา้ง
ได้ตระหนักถึง
บทบาทของตน
ในการบริหาร
ประชาชนและมี
จิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๐๔ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

1 อบรมให้ความรู้ในการ
ช่วยเหลือและปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัยแก่
เจ้าหน้าที่เยาวชน และ
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชน
และเยาวชนสามารถ
ช่วยเหลือและ
ปูองกันภัยเบื้องต้น
ได ้

ประชาชนและ
เยาวชน       
จ านวน 80 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนและ
เยาวชนสามารถ
ช่วยเหลือและ
ปูองกันภัย
เบื้องต้นได ้

ส านักปลัด 

2 รณรงค์ชุมชนปลอด
อบายมุขและยาเสพ
ติด 

เพื่อพัฒนาความ
เข้มแข็งหมู่บ้าน
ปลอดยาเสพตดิ 

จ านวน 2 คร้ัง/ป ี 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวน
ผู้เขา้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความ
เข้มแข็งและ
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

ส านักปลัด 

3 ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อพัฒนาความ
เข้มแข็งหมู่บ้าน
ปลอดยาเสพตดิ 

จ านวน 1 คร้ัง/ป ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความ
เข้มแข็งและ
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

ส านักปลัด 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๐๕ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

4 ประชารัฐร่วมใจสร้าง
หมู่บ้านชุมชนมั่นคง
ปลอดภัยยาเสพตดิอย่าง
ยั่งยืน 

การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

จัดกิจกรรมจ านวน 1 
คร้ัง/ป ี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ได้รับข่าวสารยา
เสพติดในเชิงลึก
ของพื้นที่หรือ
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

5 กิจกรรมการบ าบัดฟื้นฟู
โดยการน าผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติดที่สมัครใจหรือกึ่ง
สมัครใจเข้ารับการอบรม
บ าบดัรักษา 

อบรมบ าบัดฟื้นฟู 
หรือร่วมกับ
หน่วยงานใน
ระดับจังหวัด 

อบรมบ าบัดฟื้นฟสู าหรับผู้
เสพผู้ติดและประสานงาน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 1 คร้ัง/ป ี

175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 จ านวนผู้
เข้ารับการ
บ าบดัฟื้นฟู
ยาเสพติด 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รบัการ
เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันปูองกัน
ปัญหายาเสพติด 

ส านักปลัด 

6 ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดกิจกรรมการ
ฝึกอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้
เสพยาเสพติดทีผ่่านการ
บ าบดั 

ฝึกอาชีพให้กับผู้
ติด/ผู้เสพยาเสพ
ติดที่ผ่านการ
บ าบดั 

ฝึกอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพ
ยาเสพติดทีผ่่านการบ าบัด 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี  

62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 จ านวนผู้
เข้ารับการ
ฝึกอาชีพที่
ผ่านการ
บ าบดั 

ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม มีอาชีพ
และกลับไปเสพ
ยาเสพติดซ้ าอีก 

ส านักปลัด 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๐๖ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด าริ      
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

7 เพิ่มศักยภาพ
ผู้น าชุมชน 

เพื่อให้ผู้น าชุมชนมี
ศักยภาพ
เสริมสร้างองค์กร
ชุมชนให้เข้มแข็ง 

จัดกิจกรรมอบรม ศึกษาดู
งาน จ านวน 1 คร้ัง/ปี โดยมี
ผู้น าหมู่บา้น/ชุมชน 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้น าชุมชนมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติหนา้ที่ท า
ให้ชุมชนเข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

8 ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนนุการ
เรียนรู้ของชุมชน
และพัฒนากลุ่ม
อาชีพ 

จัดกิจกรรมจ านวน 1 คร้ัง/
ปี โดยมีผูน้ าชุมชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฝุายรักษาความ
สงบ แม่บา้น อาสาสมัคร
สาธารณสุขสารวัตรก านัน 
แพทย์ประจ าต าบลอาสา
พัฒนาชุมชนคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
เจ้าหน้าที ่
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถต่อยอด
สร้างอาชพี เพิ่ม
รายได้ให้แก่
ครอบครัว 

ส านักปลัด 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๐๗ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ      
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

9 เสริมสร้างความรัก
และสามัคคี
เทศบาลต าบล
หนองหัวแรต 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดท ากิจกรรม 
เพื่อสร้างความรัก 
ความสามัคคีให้กับ
ประชาชน 

จัดกิจกรรมจ านวน 1 
คร้ัง/ปี โดยมีกลุ่มผู้น า
ชุมชนผู้น ากลุ่มองค์กร
ในชุมชนกลุ่มฝาุย
การเมืองแกนน าฝุาย
ต่างๆ ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
และประชาชนทัว่ไป
เข้าร่วมโครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อให้ประชาชน
หนองหัวแรตเกิด
ความรัก  
ความสามัคคี 
ความปรองดอง
และเกิดความสุข
อย่างยั่งยืน 

ส านักปลัด 

10 จัดท า/ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 - 
2570 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 – 
2570 เพิ่มเติม 

เพื่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้
และสร้างการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการร่วมคิด  
ร่วมก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนา
เทศบาลต าบลหนอง
หัวแรต 

คณะพัฒนาเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรต 
ภาคส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และ
ประชาคมระดับต าบล
เพื่อจัดท าแผนพฒันา
ท้องถิ่น 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวน
ประชาชนที่มี
ส่วนร่วมและ
แสดงความ
คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

แผนพัฒนา
เทศบาลมี
คุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ  
ซึ่งเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

ส านักปลัด 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๐๘ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ     
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

11 พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในการ
จัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทและอ านาจ
หน้าที่ของ กม. และ
จัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้านที่มีคุณภาพ 

2 คร้ัง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
คณะกรรมกา
รหมู่บ้านที่
เข้าร่วม
โครงการ 

มีการบูรณาการ
การท างาน
ร่วมกันระหว่าง
ส่วนราชการ 
อปท. และ
องค์กรในระดับ
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

12 แถบตรวจปัสสาวะ
หาสารเสพติด 

เพื่อจัดซื้อแถบตรวจ
ปัสสาวะหาสารเสพ
ติด 

จัดซื้อแถบตรวจฯ
จ านวน  ๑ คร้ัง/ ป ี

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนคร้ังที่
จัดซื้อ 

ประชาชนมีความ
เข้มแข็งและ
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

กอง
สาธารณะ

สุขฯ 

13 จัดซื้อเคร่ืองนุ่งห่ม เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนที ่
ประสบภัยหนาว 

จ านวน 1 คร้ัง/ป ี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับวัสดุ
เครื่องนุ่งห่ม 

ประชาชนมีความ
อบอุ่นและ
สามารถบรรเทา
ปัญหา 

ส านักปลัด 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๐๙ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ       
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

14 รณรงค์ขับขี่
ปลอดภัยใส่ใจกฎ
จราจรเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรต 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เก่ียวกับกฎจราจร
และการใช้รถใช้ถนน
ที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนสามารถ
น าไปปฏบิัติขณะใช้
รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย 

จัดอบรมจ านวน 1 
คร้ัง/ป ี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและ
เยาวชนและ
ผู้ปกครอง
ตระหนักถึง
ความส าคัญ
ของการปฏิบัติ
ตามวินัยในการ
ใช้รถใช้ถนน  

ส านักปลัด 

15 จิตอาสา “เราท า
ความดีด้วยหัวใจ” 

เพื่อเป็นการสานต่อ
พระราชด าริของ
โครงการจิตอาสา 
“เราท าความดีด้วย
หัวใจ”ของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวราง
กูร 

จิตอาสาต าบลหนอง
หัวแรต ทั้งหมด 15 
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
จิตอาสาต าบล
หนองหัวแรต 

จิตอาสาใน
ต าบลหนองหัว
แรตได้มีส่วน
ร่วมในการท า
ความดี  
ด้วยหัวใจต่อ
สังคม ชุมชน 

ส านักปลัด 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๑๐ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ       
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

16 โคราชร่วมใจ     
สวมหมวกนิรภัย       
ลดเสี่ยง ลดตาย 

เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ
บนท้องถนนและ
สร้างความปลอดภัย
ให้กับตนเองและ
ชุมชน 

จัดอบรมจ านวน 1 
คร้ัง/ปี โดยมี
ประชาชนในเขต
เทศบาล จ านวน 300 
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมี
ความรู้และ
ทักษะเข้าใจ
เก่ียวกับ
กฎหมาย
จราจรการสวม
หมวกนิรภัย
เพื่อปูองกัน
ตนเองขณะขับ
ขีย่านพาหนะ 
 

ส านักปลัด 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๑๑ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ        
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

1 ส่งเสริมสนบัสนุน
ระดับต าบลใน
การจัดตั้งด่าน
ตรวจและเฝูา
ระวังในพื้นที ่
 
 

เพื่อบูรณาการและ
ประสาน 
งานจัดตั้งหน่วยใน
ระดับต าบล 
ประกอบด้วยต ารวจ 
เจ้าหน้าที่ฝาุยปกครอง 
ก านันผู้ใหญ่บ้าน อป
พร. และกลุ่ม
อาสาสมัครตา่ง ๆ 

กลุ่มอาสาสมัคร 
และผู้มีจิตอาสา 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ังใน 
การตั้งด่าน/ป ี
 

เทศบาลต าบล 
หนองหัวแรตมี
กลุ่มพลัง
มวลชนเป็นผู้ 
ประสานงานใน
การปฏิบัติงาน
ด้านยาเสพติด 
 

ส านักปลัด 

2 เตรียมความ
พร้อมในการ
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล
สงกรานต ์

เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยบนท้องถนน
ในช่วงประชาชน
ในช่วงเทศกาล 
 

จ านวน  1 คร้ัง/ปี 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ส านักปลัด 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๑๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ       
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

3 เตรียมความพร้อมใน
การปูองกันและลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
 

เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 
และดูแลประชาชน
ในช่วงเทศกาล 

จ านวน  1 คร้ัง/ปี 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

ส านักปลัด 

4 ฝึกอบรม/ทบทวน
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน      
(อปพร.ต าบลหนอง
หัวแรต)  

เพื่อสร้างบุคลากรที่ม ี
ความรู้ความสามารถ
ในการกู้ภัยแลปูองกัน 
สาธารณภัยเบื้องตน้ 
 

จัดฝึกอบรม 
จ านวน 1 คร้ังต่อ
ปี โดยมีผู้เข้ารบั
การฝึกอบรม 
จ านวน 5๐ คน 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้ที่
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

บุคลากรในต าบล
มีความรู้
ความสามารถ 
ในการกู้ภัย 
 

ส านักปลัด 

5 ฝึกอบรมอาสาสมัคร 
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.)
(จัดตั้ง) 

เพื่อสร้างบุคลากรที่ม ี
ความรู้ความสามารถ 
ในการกู้ภัยและ
ปูองกันสาธารณภัย
เบื้องต้น 

จัดตั้งอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน จ านวน 
105 คน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้ที่
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

บุคลากรในต าบล
มีความรู้
ความสามารถ 
ในการกู้ภัย 
 

ส านักปลัด 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๑๓ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ       
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

6 ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 
 

เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 
และดูแลประชาชน
ในช่วงเทศกาล 
 
 

จ านวน  2 คร้ัง/ปี 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

ส านักปลัด 

7 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนา้ที่ให้แก่ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ให้มีความรูค้วาม
เข้าใจในการจัดการสา
ธารณภัยเบื้องต้น 

จ านวนผู้เข้าอบรม
ไม่น้อยกว่า 50 
คน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการจัด
สาธารณภัย
เบื้องต้น 

ส านักปลัด 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๑๔ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ       
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

8 ติดตั้งปาูยเขตโรงเรียน
แบบมีไฟกระพรบิ
บริเวณหน้าโรงเรียน
บ้านบุกระโทก (บ้าน
หนองหวาย หมู่ที่ 14) 
 
 
 

เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุด้าน
การจราจรของ
นักเรียนให้มีความ
ปลอดภัย  

ติดตั้งปาูยเขตโรงเรียน
แบบมีไฟกระพรบิ จ านวน 
2 ต้น 

60,000     จ านวน
นักเรียน 

นักเรียนได้รับ
ความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

9 ติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV ภายในหมู่บา้น     
15 หมู่บ้าน 

-เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพยส์ินของ
ประชาชน 
- 

ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV  ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ 
ประกอบด้วย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
อุปกรณ์บันทึกภาพ  
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 

500,000 500,000 500,000   ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๑๕ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ        
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

10 ติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV ภายใน
ส านักงานเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรต 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพยส์ินของ
เทศบาล 
 

ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV  
ตามจุดเสี่ยงตา่ง ๆ 
ประกอบด้วย  
-กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
 -อุปกรณ์บันทึกภาพ  
-อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 

500,000 500,000 500,000   ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

11 ติดตั้งกระจกโค้งมน
ภายในต าบลหนองหัว
แรต 

เพื่อให้ประชาชนที่
เดินทางสัญจรไปมา
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  

ติดตั้งกระจกจราจรแบบ
โค้งมนตามจุดเสี่ยงตา่ง ๆ 

150,000 150,000 150,000   ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

12 ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบภายในต าบล
หนองหัวแรต 

เพื่อให้ประชาชนที่
เดินทางสัญจรไปมา
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  

ติดตั้งกระจกจราจรแบบ
โค้งมนตามจุดเสี่ยงตา่ง ๆ 
ภายในเขตต าบลหนองหัว
แรต 

200,000 200,000 200,000   ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๑๖ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ        
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

13 ติดตั้งไฟกระพริบ
จราจรชนิดพลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซลา่
เซลล์) ชนิดปาูยทาง
ข้ามถนน 

เพื่อความปลอดภัย
ของเด็กนักเรียน 
 
 
 
 
 

ติดตั้งไฟกระพริบจราจร
ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ 
(โซล่าเซลล์) ชนิดปูายทาง
ข้าม ถนนจ านวน 5 ชุด 
ติดตั้งบริเวณ 
1.โรงเรียนบ้านบุกระโทก 
2.โรงเรียนบ้านหนอง
กระทุ่ม 

120,000     จ านวนเด็ก
นักเรียน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

14 ติดตั้งปาูยจราจร
ภายในต าบลหนองหัว
แรต 

เพื่อให้ประชาชนที่
เดินทางสัญจรไปมา
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  

ติดตั้งปาูยจราจรภาย           
ในต าบลหนองหัวแรต 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๑๗ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ  
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน     

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

15 ติดตั้งปาูยเขตโรงเรียน
แบบมีไฟกระพรบิ
บริเวณหน้าโรงเรียน 
บ้านหนองกระทุ่ม    
หมู่ที่ 9 

เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุด้าน
การจราจรของ
นักเรียนให้มีความ
ปลอดภัย 

ติดตั้งปาูยเขตโรงเรียน
แบบมีไฟกระพรบิ  
จ านวน 2 ต้น 
 

60,000     จ านวน
นักเรียน 

นักเรียนได้รับ
ความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร  

กองช่าง 

16 ติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรปูายจราจร 
กระจกโค้งฯลฯ 

เพื่อความปลอดภัย
ในการขับขี่
ยานพาหนะ 

15 จุด/ป ี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนจุด
ติดตั้ง
สัญญาณไฟ
จราจร ปูาย
จราจร 
ฯลฯ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
การขับขี่
ยานพาหนะ
มากข้ึน 

กองช่าง 

17 ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV) บริเวณจุด
เสี่ยง  หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 
15 

เพื่อปูองกันและเฝูา
ระวังภัยต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นใน
พื้นที่ต าบลหนองหัว
แรต 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV) บริเวณจุดเสี่ยง                  
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวน
หมู่บ้านที่
ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด
(CCTV)   

ปูองกันภัย
และเฝูาระวงั
ภัยที่จะ
เกิดขึ้น 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๑๘ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ  
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

18 ซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ได้มีการเตรียมความ
พร้อมและซักซ้อมใน
การแกไ้ขปัญหา
สถานการณ์ตา่งๆ  
ของภัยพิบัติในพื้นที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนกู้
ชีพจ านวน 80 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

ส านักปลัด 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๑๙ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ       
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานงบกลาง 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

1 ค่าบ ารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย (ส.ท.ท) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุง
สันนบิาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท) 

ปีละ 1 คร้ัง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนคร้ัง เพื่อยกระดับ
มาตรฐาน
เทศบาล 

ส านักปลัด 

2 เงินสมทบกองทนุ
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการสว่น
ท้องถิ่น (กบท.) 

ปีละ 1 คร้ัง 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 จ านวนคร้ัง เพื่อยกระดับ
มาตรฐาน
เทศบาล 

ส านักปลัด 

3 เงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
เข้ากองทุน
ประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง ในอัตรา
ร้อยละ 5 ของ ค่าจ้าง 

ปีละ 1 คร้ัง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนคร้ัง เพื่อเพิ่ม
สวัสดิการให้กับ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบล
หนองหัวแรต 

ส านักปลัด 

4 เงินสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่

เพื่อให้ได้รับการบริการ
สาธารณสุขจาก
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

ปีละ 1 คร้ัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ัง เพื่อการบริการ
สาธารณสุขได้
มาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 



แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๒๐ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : ยกระดับการบริหารจัดการภาครฐัรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ   
       6)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ     
 แผนงานงบกลาง 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

5 เงินช่วยเหลือ
งบประมาณรายจา่ย
เฉพาะการประปา 

เพื่อจ่ายช่วยเหลือเฉพาะ
การงานกิจการประปา
ของเทศบาลต าบลหนอง
หัวแรต 

ปีละ 1 คร้ัง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนคร้ัง ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน  

กองช่าง 

6 เงินสมทบกองทนุเงิน
ทดแทนพนักงานจ้าง
ของเทศบาลต าบล
หนองหัวแรต 

เพื่อคุ้มครองพนักงาน
จ้างทีป่ระสบอันตราย 
เจ็บปุวยตาย หรือสูญ
หาย อันเนื่องมาจากการ
ท างาน 

ปีละ 1 คร้ัง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนคร้ัง ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของพนักงาน
จ้าง 

ส านักปลัด 

7 เงินช่วยพิเศษเปน็ค่า
ท าศพ กรณีพนักงาน
เทศบาล 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วย
พิเศษค่าท าศพ พนักงาน
เทศบาล 

จ านวนคร้ัง 140,000 140,000 
 

140,000 140,000 140,000 จ านวนคร้ัง 
 
 

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของพนักงาน
เทศบาล 

ส านักปลัด 



แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๒๑ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.เสรมิสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6.ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเมือง      
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

1 ก่อสร้างโรงสูบน้้าพร้อม
วางท่อประปา จากอ่าง
เก็บน้้าหนองชายแจว  
บ้านหัวอ่างพัฒนา     
หมู่ที่ 7 ต้าบลหนองไม้
ไผ่ ถึงสระน้้าวดัหนอง-
ชงโค บา้นหนองชงโค 
หมู่ที่ 11 ต้าบลหนอง
หัวแรต อ้าเภอหนองบุญ
มาก จังหวันครราชสีมา 
 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้า้
การเกษตรและ 
อุปโภคบริโภคของ 
ประชาชนในต้าบล 
หนองหัวแรต 
 

โรงสูบน้้าขนาด 
3.00 x 5.00 
เมตร จ้านวน 1 
หลัง พร้อมวางท่อ
ประปาระยะทาง 
4.240 เมตร  
จ้านวน 1 หลัง 
 

2,800,000 
 

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 จ้านวน
ประชาชน 

ประชาชนใน
หมู่บ้านใกล้เคียง
มีแหล่งน้้า
ส้าหรับการ
อุปโภค บริโภค
ได้ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 
ทต.หนอง
หัวแรต 



แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๒๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.เสรมิสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6.ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเมือง      
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

2 ก่อสร้างปรับปรุงส่วน 
สาธารณะ บริเวณ 
สระน้้าพร้อมเครื่อง
ออกก้าลังกายบ้าน
หนองหัวแรต หมู่ที่ 6 
ต้าบลหนองหัวแรต 
อ้าเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน ์
สวนสาธารณะเดิมให้ 
สวยงาม 
 

จ้านวน 1 แห่ง 2,000,000 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวนสวน 
สาธารณะที ่
ปรับปรุง 
 

มีสถานที่พักผ่อน 
หย่อนใจและท้า
ให้ 
ประชาชนมี
สุขภาพ 
แข็งแรง 
 

กองช่าง 
ทต.หนอง
หัวแรต 



แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๒๓ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.เสรมิสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6.ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเมือง      
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

3 ขุดลอกอ่างเก็บ
น้้าซับหวาย  
หมู่ที่ 4  บ้านซบั
หวาย 
 

เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่ง
น้้าเดิมให้สามารถกัก
เก็บน้้าได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

ขุดลอกอ่างเก็บน้้า      
ซับหวายขนาดกว้าง
เฉลี่ย 73.00เมตร       
ยาวเฉลี่ย 116.00 
เมตร ลึกเพิ่ม 2.50 
เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า
17,037.50 
ลูกบาศก์เมตร 
พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
N14.710080 
E102.369454 
 

1,609,000 
 

1,609,000 1,609,000 1,609,000 1,609,000 ขุดลอกอ่าง
เก็บน้้า 
จ้านวน  
1 แห่ง 

อ่างเก็บน้้าซบั
หวายสามารถกัก
เก็บน้้าได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
และเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรให้
มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 
ทต.หนอง
หัวแรต 



แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๒๔ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.เสรมิสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6.ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเมือง      
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

4 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแคฟ
ซีล สายเลียบคลอง-
สารเพชร บ้านบุกระ
โทก หมู่ที่ 8 ถึง  
บ้านหนองกระทุ่ม 
หมู่ที่ 9 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแคฟซีล
ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,350 
เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
6,750 ตารางเมตร 
พิกัดภูมิศาสตร์ 
จุดเร่ิมต้น
N14.710251 
E102.294543 
จุดสิ้นสดุ  
N14.698892 
E102.295497 

1,733,000 1,733,000 1,733,000 1,733,000 1,733,000 จ้านวน
ประชาชน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ
  

กองช่าง 
ทต.หนอง
หัวแรต 



แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๒๕ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.เสรมิสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6.ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเมือง      
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

5 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแคฟ
ซีล จากบา้นตลาด
ใหม่สามัคคี หมู่ที่ 
15 ถึงบ้านหนองหิน       
หมู่ที่ 10 

.เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแคฟซีล 
ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 7,000 
เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
42,000 ตารางเมตร 
พิกัดภูมิศาสตร์ 
จุดเร่ิมต้น
N14.743428 
E102.3420079 
จุดสิ้นสดุ  
N14.703793 
E102.329860 
 

6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 จ้านวน
ประชาชน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ
  

กองช่าง 
ทต.หนอง
หัวแรต 



แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๒๖ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.เสรมิสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6.ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเมือง      
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

6 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสมบูรณ์  
หมู่ที่ 3 จากบริเวณ
บ้านนายตุง ก้อกระ
โทก ถึงบริเวณฟาร์ม
หมู ck แอนด์ซัน
ฟาร์ม 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 1,400.00 
เมตร ไหล่ทางหินคลุก
บดอัดแน่น หนา 
0.15 เมตร กว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร 
พิกัดภูมิศาสตร์ 
จุดเร่ิมต้น
N14.743428 
E102.3420079 
จุดสิ้นสดุ  
N14.703793 
E102.329860 

4,358,000 4,358,000 4,358,000 4,358,000 4,358,000 จ้านวน
ประชาชน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ
  

กองช่าง 
ทต.หนอง
หัวแรต 



แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๒๗ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.เสรมิสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6.ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเมือง      
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

7 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านซบัหวาย หมู่ที่ 
4 ต้าบลหนองหัว
แรต จากบริเวณ
ถนนคอนกรีตกลาง
หมู่บ้านซบัหวายใน 
ถึงบริเวณเชื่อมต่อ
บ้านสวรรค์วารี หมู่ที่ 
9 ต้าบลหนองตะไก ้
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,500.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
7,500 ตร.ม. พร้อม
ไหล่ทางหนิคลุกกว้าง
ข้างละ 0.5 เมตร 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 จ้านวน
ประชาชน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ
  

กองช่าง 
ทต.หนอง
หัวแรต 



แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๒๘ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.เสรมิสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6.ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเมือง      
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

8 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหิน หมู่ที่ 
10 ต้าบลหนองหัว
แรต จากบริเวณ
ศาลากลางหมู่บา้น
หนองหิน ถึงบริเวณ
เชื่อมต่อหมู่บ้าน
สวรรค์วารี หมู่ที่ 9 
ต้าบลหนองตะไก ้
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,500.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
7,500 ตร.ม. พร้อม
ไหล่ทางหนิคลุกกว้าง
ข้างละ 0.5 เมตร 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 จ้านวน
ประชาชน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ
  

กองช่าง 
ทต.หนอง
หัวแรต 



แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๒๙ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.เสรมิสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6.ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเมือง      
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

9 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองสารเพชร 
หมู่ที่  7 จากบริเวณ
บ้านคลองสารเพชร 
หมู่ที่ 7 ถึงบริเวณ
บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ 
5  
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 
3,000.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 15,000 ตร.ม.      
พร้อมไหล่ทางหินคลุก        
กว้างข้างละ 0.50 
เมตร 

7,293,100 7,293,100 7,293,100 7,293,100 7,293,100 จ้านวน
ประชาชน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ
  

กองช่าง 
ทต.หนอง
หัวแรต 



แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๓๐ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.เสรมิสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6.ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเมือง      
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ 6 จากไร่
นายจักรพันธ์ แขวงจันอัด  ถึง
บริเวณไร่นางสุทนิ จิตรค้างพลู  

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 3,200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 19,200 
ตารางเมตร  

8,110,700 8,110,700 8,110,700 8,110,700 8,110,700 จ้านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

กองช่าง 
ทต.หนองหัว

แรต 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านซบัหวาย หมู่ที่ 4 จากประปา
โรงกรองหลังอ้าเภอ ถึงบ้านนายเดช 
แสงเพชร  
 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 
164.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 738 ตาราง
เมตร 

405,900 405,900 405,900 405,900 405,900 จ้านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

กองช่าง 
ทต.หนองหัว

แรต 



แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๓๑ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.เสรมิสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6.ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเมือง      
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

12 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมราง
ระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้าน
หนองหัวแรตจากบริเวณ
ปากซอย ธกส.เก่า ถึง
บริเวณสามแยกสระน้้า
กลางหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 345.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้า้คอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ระยะทาง 753 พร้อมป้ายโครงการ 
1 ป้ายตามรูปแบบและรายการก่อสร้างทต.
หนองหัวแรตก้าหนด 

4,073,000 4,073,000 4,073,000 4,073,000 4,073,000 จ้านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

กองช่าง 
ทต.หนอง
หัวแรต 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านซับหวาย 
หมู่ที่ 4 จากแยกถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถึง
บ้านนางสาวธนัญชนก 
สถานุเคราะห ์

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ช่วงที่ 1 กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 765 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร  

4,073,000 4,073,000 4,073,000 430,000 430,000 จ้านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
ทต.หนอง
หัวแรต 



แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๓๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.เสรมิสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6.ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเมือง      
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองหิน หมู่ที่ 10 
จากบริเวณไร่นายหลั่ว โดนสงู
เนิน ถึงบริเวณไร่นางชุติมา 
จับพิมาย 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
6.00 เมตร ยาว 3,200.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 19,200 ตาราง
เมตร  

8,110,700 8,110,700 8,110,700 8,110,700 8,110,700 จ้านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

กองช่าง 
ทต.หนองหัว

แรต 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 
จุดเร่ิมต้นโครงการบริเวณไร่นาง
จันทร์ สลงุอยู่ ถึงจุดสิ้นสุด
โครงการบริเวณไร่นายแสน  
เจริญศิริ 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 1,100 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 5,500 ตาราง
เมตร 
 

2,352,800 2,352,800 2,352,800 2,352,800 2,352,800 จ้านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

กองช่าง 
ทต.หนองหัว

แรต 



แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๓๓ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.เสรมิสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6.ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเมือง      
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านคลองสารเพชร หมู่
ที่ 7 จากบริเวณไร่นายทองศรี 
นิราราช ถึงบริเวณไรน่ายอ้า 
กึ่งกระโทก  

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,700.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 13,500 
ตารางเมตร 

5,776,800 5,776,800 5,776,800 5,776,800 5,776,800 จ้านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

กองช่าง 
ทต.หนองหัว

แรต 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านบุกุดจอก หมู่ที่ 5 
จากบริเวณทางแยกวัดบ้านบุ
กุดจอก ถึงบริเวณไร่นางทิม 
ปลิวกระโทก 

เพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคม
ให้มีความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
590.00เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
2,950 ตารางเมตร 

1,261,400 1,261,400 1,261,400 1,261,400 1,261,400 จ้านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

กองช่าง 
ทต.หนองหัว

แรต 



แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๓๔ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.เสรมิสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6.ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเมือง      
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

18 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาล หมู่ที่ 1, 6, 11 
และหมู่ที่ 13 

 
 
 

เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้้าของ
ระบบประปา
และเพิ่มระบบ
กักเก็บน้้า 

จัดซื้อระบบผลิต
น้้าประปามาตรฐาน 
จ้านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 
800,000 บาท  

3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 จ้านวน
ประชากร 

ประชาชน           
มีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 
ทต.หนองหัว

แรต 

19 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาล บา้นซบัหวาย 
หมู่ที่ 4 บรเิวณกลาง
หมู่บ้านและวัดพงษ์ศรี
พรหม 
 

 

เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้้าของ
ระบบประปา
และเพิ่มระบบ
กักเก็บน้้า 

จัดซื้อระบบผลิต
น้้าประปามาตรฐาน 
จ้านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
900,000 บาท 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 จ้านวน
ประชากร 

ประชาชนมี
น้้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 
ทต.หนองหัว

แรต 



แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๓๕ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.เสรมิสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6.ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเมือง      
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

20 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน
หนองชงโค หมู่ที่ 11 จาก
บ้านหนองชงโค หมู่ที่ 11 
ต.หนองหัวแรต ถึงบ้านหัว
อ่างพัฒนา หมู่ที่ 7 ต.หนอง
ไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.
นครราชสีมา 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 4,000.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อย
กว่า 24,000 ตารางเมตร 
ตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้างเทศบาลตา้บล
หนองหัวแรตก้าหนด 

2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 จ้านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

กองช่าง 
ทต.หนองหัว

แรต 

21 ก่อสร้างถนนลาดยาง บา้นบุ
กระโทก หมู่ที่ 8  จากบ้าน
บุกระโทก หมู่ที่ 8  ต.หนอง
หัวแรต ถึงบริเวณบ้านหนอง
กกพัฒนา หมู่ที่ 16 ต.ท่า
เยี่ยม อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนลาดยางกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 2,360.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
11,800 ตารางเมตร ตาม
รูปแบบรายการก่อสร้าง
เทศบาลตา้บลหนองหัว
แรตก้าหนด 

4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 จ้านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

กองช่าง 
ทต.หนองหัว

แรต 



แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๓๖ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.เสรมิสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6.ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีาที่ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเมือง      
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

22 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต บ้านคลองสาร
เพชร หมู่ที่ 7 ต.หนอง
หัวแรตจากสามแยกซอย
ปรารถนา ถึงบ้านนางแต๋
วกองกูล ต.หนองหัวแรต  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอน กรีต 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,050.00 เมตร หรือมีพื้นที่หิน
คลุกไม่น้อยกว่า 5,250 ตาราง
เมตร ตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้างเทศบาลตา้บลหนอง
หัวแรตก้าหนด 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 จ้านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

กองช่าง 
ทต.หนองหัว

แรต 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบุกุด
จอก หมู่ที่ 5 จาก
บริเวณคุ้มที่ 3 บ้านบุกุด
จอก ถึงบริเวณถนน
คอนกรีตกลางหมู่บ้าน 
บ้านคลองสารเพชร หมู่
ที่ 7 ต.หนองหัวแรต  

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมให้มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนลาดยางกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 3,366.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
16,830 ตารางเมตร ตาม
รูปแบบรายการก่อสร้าง
เทศบาลตา้บลหนองหัวแรต
ก้าหนด 

9,260,000 9,260,000 9,260,000 9,260,000 9,260,000 จ้านวน
ประชาชน 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

กองช่าง 
ทต.หนองหัว

แรต 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๓๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
1 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก 

(เครื่องเล่นสนาม) ศพด.หมู่ที่ 6 
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กองการศึกษา 

2 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก 
(เครื่องเล่นสนาม) ศพด.หมู่ที่ 
14   
   

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กองการศึกษา 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๓๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
3 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดหาเครื่องพิมพ์  

Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
/ชนิด LED สี เพื่อใช้ใน 
ส านักงาน ตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ 
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

17,000     กองสาธารณสุข 
 

4 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์แบบ 
ฉีดหมึก(Inkjet Printer)  
ส าหรับกระดาษขนาด A3  
เพื่อใช้ในส านักงาน ตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะ 
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

8,500     กองช่าง 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๓๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
5 การรักษา

ความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อ ปริมาตร  
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี 
แบบบรรทุกน้ า 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านัก 
งบประมาณก าหนด 

2,500,000     ส านักปลัด 

6 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง จัดหาชุดดบัเพลิง 
ส าหรับใช้ในการดบัเพลิง 
เพือ่ช่วยเหลือประชาชน 
 

๑๒๐,๐๐๐     ส านักปลัด 

7 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาตู้เหล็ก 2 บาน 
ส าหรับงานส านักงานตู้เหล็ก  
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชัน้ปรบัระดับ  3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
* ตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
สิงหาคม 2559 

27,500     กองช่าง 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๔๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
8 การ

พาณิชย ์
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

การเกษตร 
เครื่องสูบน้ าชนิดชม ขนาด 1 
แรงม้า 220 โวลต ์
* ใช้ราคาตามท้องตลาดนอก
มาตรฐานครุภัณฑ ์

120,000     กองช่าง 

9 การ
พาณิชย ์

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ าชนิดจม ขนาด 1.5 
แรงม้า 220 โวลต ์
* ใช้ราคาตามท้องตลาดนอก
มาตรฐานครุภัณฑ ์

100,000     กองช่าง 

10 การ
พาณิชย ์

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ าชนิดจม ขนาด 2 
แรงม้า 220 โวลต ์
* ใช้ราคาตามท้องตลาดนอก
มาตรฐานครุภัณฑ ์

130,000     กองช่าง 

11 การ
พาณิชย ์

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

มอเตอร์ขนาด 20 แรงม้า 380 
โวลต์ พร้อมปั้มหอยโข่ง 
*ใช้ราคาตามท้องตลาดนอก
มาตรฐานครุภัณฑ ์

๑๐๐,๐๐๐     กองช่าง 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๔๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
12 การ

พาณิชย ์
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

การเกษตร 
มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า 220 
โวลต์ * ใช้ราคาตามท้องตลาด
นอกมาตรฐานครุภัณฑ ์

45,000     กองช่าง 

13 การ
พาณิชย ์

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

มอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า 220 
โวลต์ * ใช้ราคาตามท้องตลาด
นอกมาตรฐานครุภัณฑ ์

54,000     กองช่าง 

14 การ
พาณิชย ์

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่ง ขนาด 
1 แรงม้า 220 โวลต ์
* ใช้ราคาตามท้องตลาดนอก
มาตรฐานครุภัณฑ ์

25,000     กองช่าง 

15 การ
พาณิชย ์

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่ง ขนาด 
2 แรงม้า * ใช้ราคาตาม
ท้องตลาดนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ 

42,000     กองช่าง 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๔๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

16 การพาณิชย ์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่ง ขนาด 3 
แรงม้า* ใช้ราคาตามท้องตลาดนอก
มาตรฐานครุภัณฑ ์

60,000     กองช่าง 

17 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ 
จ านวน 1 ชุด 
* ใช้ราคาตามท้องตลาดนอก
มาตรฐานครุภัณฑ ์

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองช่าง 

18 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ประเภทเคร่ืองเล่นชุด 
กระดานลืน่ และชิงช้า 4 ตัว ขนาด
กว้าง 250 ซม.ยาว 500 ซม. สูง 
180 ซม. จ านวน 1 ชดุ ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวาย  
(บ้านหนองหัวแรต) 

64,000 64,000 64,000   กองการศึกษา 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๔๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

19 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์การศึกษา-เครื่อง
เล่นพัฒนาการเด็กส าหรับเด็กปฐมวัย 
ประเภทเคร่ืองเล่นม้าหมุนสวนสัตว์ 6 ที่
นั่ง ขนาดกว้าง 150 ซม.ยาว 150 ซม. 
สูง 90 ซม. จ านวน 1 ชุด ส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวาย 
(บ้านหนองหัวแรต) 

49,500 49,500 49,500   กองการศึกษา 

20 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ าแบบพลาสติก 
ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จ านวน 1 ถัง 
ส าหรับเก็บน้ าประปาทีจ่ าเปน็มาใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวาย (บา้น
หนองหัวแรต) 

7,000 7,000    กองการศึกษา 

21 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ าแรงดัน ขนาด 
150 วัตต์ 
 
 

6,000 6,000    กองการศึกษา 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๔๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

22 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส านักงานของศูนยพ์ัฒนาเด็กเลก็บ้าน
หนองหวาย ขนาดจอไมน่้อย 
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2563 

16,000 16,000    กองการศึกษา 

23 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองหวาย จ านวน 1 เครื่อง ตาม
เกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
2563 

4,500     กองการศึกษา 

24 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทแยงมุม 180 นิ้ว จ านวน 1 จอ โดย
มีคุณลักษณะดังนี้ - ขนาดเส้นทแยงมุม 
180 นิ้ว หรือ 108x44 นิ้วหรือ 
110x147 นิ้ว หรือ 9x12 ฟุต ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑป์ี 2560 

32,000     ส านักปลัด 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๔๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

25 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก (มอก.) 
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 หลัง โดย
มีคุณลักษณะดังนี ้
- มีหูสิ้นชัก 
- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2563 

8,000     ส านักปลัด 

26 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือ่นกระจก 
ขนาด 4 ฟุต ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 4 หลัง ตามราคาในท้องถิ่น 

22,000     กองคลัง 

27 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือ่นกระจก
ทรงสูง จ านวน 1 หลัง ตามราคาในท้องถ่ิน 
 
 

6,700     กองคลัง 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๔๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

28 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง  
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2560 

22,000     กองคลัง 

29 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนดิ
เลเซอร์หรือชนิด LED สี จ านวน 1 เคร่ือง 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร ์
ประจ าปี 2560 

17,000     กองคลัง 

30 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวด าชนิด Network แบบที่ 2 (33 
หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ืองตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ 
ฐานคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2560 
 

15,000     กองคลัง 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๔๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

31 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองเชื่อมโลหะ
เคลื่อนที่จ านวน 1 ชุด สืบราคาตาม
ท้องตลาด 

50,000     กองช่าง 

32 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จ านวน 1 
เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 
2563 

25,000     กองช่าง 

33 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอลมีความละเอียด 16 ล้าน
พิกเซล จ านวน 1 เคร่ืองตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑป์ี 2560 
 
 

9,000     กองช่าง 

34 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โรงงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสวา่นไฟฟา้ (โรตารี่) ม ี
3 ระบบ จ านวน 1 เคร่ือง 
สืบราคาตามท้องตลาด 

10,000     กองช่าง 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๔๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

35 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ารวจ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวดัระยะ 
Stainless จ านวน 1 อัน สบืราคาตาม
ท้องตลาด 
 

4,000     กองช่าง 

36 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ารวจ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวดัระยะไฟเบอร์
กลาส จ านวน 1 อัน สืบราคาตาม
ท้องตลาด 
 
 

1,000     กองช่าง 

37 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ารวจ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวดัระยะสายไฟ 
จ านวน 1 อัน สบืราคาตามท้องตลาด 

5,000     กองช่าง 

38 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง  
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2560 
 

22,000     กองช่าง 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๔๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

39 อุตสาหกรร
มและการ
โยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 2 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2560 

11,600     กองช่าง 

40 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 
เครื่อง 

5,000     กอง
สาธารณสุข 

41 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะ๊ท างานไม้ จ านวน 
1 ตัว ขนาด 1.40 เมตร 

7,000     กองการศึกษา 

42 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างาน จ านวน 
1 ตัว เป็นเก้าอี้แบบมีพนักพิง หมุนได้ มี
ล้อเลื่อน พร้อมปรับระดับได ้
 

4,500     กองการศึกษา 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๕๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

43 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง 

๔๔,๐๐๐  ๔๔,๐๐๐   กองคลัง 

44 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  
ขนาด 1 KVA จ านวน 3 เคร่ือง 

17,400  17,400   กองคลัง 

45 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็กล้อเลื่อน 3 ชั้น 
จ านวน 2 หลัง จัดหาโดยสบืราคาจาก
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ์
 

10,000  10,000   กองคลัง 

46 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจกสูงจ านวน  1  หลัง จัดหาโดยสบื
ราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มี 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

7,000     ส านักปลัด 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๕๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

47 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์การศึกษา เครื่อง
เล่นพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวยั ประเภท
เครื่องเล่นชุดกระดานเลื่อน และชิงช้า 4 
ตัว ขนาดกว้างไมน้้อยกว่า 
250 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 500 ซม. สูงไม่
น้อยกว่า 180 ซม. จ านวน 1 ชุด ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวาย 

65,000  65,000   กองการศึกษา 

48 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์การศึกษา เครื่อง
เล่นพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวยั ประเภท
เครื่องเล่นชุดม้าหมุนสวนสัตว์ 6 ที่นั่ง 
ขนาดกว้างไม่น้อยกวา่ 150 
ซม. ยาวไม่น้อยกวา่ 150 ซม. สูงไมน่้อย
กว่า 90 ซม. จ านวน 1 ชุด ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวาย 

60,000  60,000   กองการศึกษา 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๕๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

49 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่น
พัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย ประเภทเคร่ือง
เล่นชุดบ้านแฝดปนีปา่ยกระดานเลื่อน ขนาด
กว้างไมน้้อยกว่า 170 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 
250 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. จ านวน 
1 ชุด ส าหรับศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ 
บ้านหนองหวาย 
 
 

60,000     กองการศึกษา 

50 อุตสาหกรร
มและการ
โยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสกัดคอนกรีต
ไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ืองมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
เป็นเครื่องสกัดคอนกรีต สามารถเคลื่อนที่ได้
สะดวกและปลอดภัย อุปกรณ์ครบชุด พร้อม
ใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
 
 

60,000     กองช่าง 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๕๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

51 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
งานบ้าน
งานครัว 

จัดซื้อเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 
จ านวน 1 เคร่ือง มีคุณลักษณะดังนี ้
1. เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนดิใช้เคร่ืองยนต์ 
แบบมือถือ 
2. ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน 1 สบู 2 จังหวะ 
3. ความจุกระบอกสูบไมน่้อยกว่า 21 ซีซี 
4. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า 
5. ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว 
6. ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน 
 

11,000     ส านักปลัด 

52 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ดับเพลิง 

จัดซื้อหัวฉีดน้ าดับเพลงิ แบบปรบัปริมาณน้ าได้ 
4 ระดับ จ านวน 1 ชุด มีคุณลกัษณะดังนี ้1.
ปรับปริมาณน้ าได้ 4 ระดับ 2.ท าด้วย
อลูมิเนียม อัลลอย 
3.มีต าแหน่งเพื่อใช้ปรับในกรณสีิ่งสกปรก
ปะปนกับน้ าเพื่อไลส่ิ่งสกปรกออก 
4. สามารถใช้กับหัวชักโฟมและท่อโฟมได ้
5. ความยาวไมน้้อยกว่า 10 นิ้ว 
 

25,000     ส านักปลัด 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๕๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

53 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อตู้เก็บกุญแจ จ านวน 1 ชดุ ซึ่งมี
คุณลักษณะดังนี ้
1. แบบใช้การ์ดบอกต าแหนง่ 
2. เก็บกุญแจได้ 24 ชุด 
3. ผลิตจากเหล็ก พ่นสีคุณภาพดี 
4. ตู้มีกุญแจล็อก 

3,500     กองคลัง 

54 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ พร้อมเก้าอี้ 8 ตัว/ชุด
จ านวน 10 ชุด ส าหรับใช้ในศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กโดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดงันี้โตะ๊
อเนกประสงค์ ขนาด 60 x 150 ซม. สูง 50 
ซม. จ านวน 10 ตัว เก้าอี้ ขนาด 29 x 29 
ซม. สูง 30 ซม. จ านวน 80 ตัว  
(1 ชุด มีโตะ๊ 1 ตัว เก้าอี้ 8 ตัว)  

50,000  50,000   กองการศึกษา 

55 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลติร  
โดยมีลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ  

14,000  14,000   ส านักปลัด 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๕๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

56 รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จ านวน 1 คัน 

4,500,000     ส านักปลัด 

57 รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในส านกังานเทศบาล
ต าบลหนองหัวแรต 

500,000     ส านักปลัด 

58 รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จ านวน 15 
หมู่บ้านตามคุณลักษณะตามแบบของกระทรวง 
ICT 

500,000     ส านักปลัด 

59 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 6,000 ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 
กิโลวัตต์(แบบอัดท้าย) จ านวน 1 คัน 

2,500,000     กอง
สาธารณสุขฯ 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๕๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

60 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 1 KVA จ านวน 1 
เครื่องตามคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี

5,800  5,800   กองการศึกษา 

61 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access 
Point)แบบที่ 1 ตามคุณลักษณะพื้นฐาน 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี  

5,400  5,400   กองการศึกษา 

62 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เก็บเอกสารจ านวน 2 หลัง 12,000  12,000   กองการศึกษา 

63 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับ
ประมวลผลจ านวน 1 เคร่ือง ตาม
คุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจ าปี  
 

22,000     กองคลัง 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๕๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

64 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อเคร่ืองพ่นหมอกควัน จ านวน 2 
เครื่อง โดยมีลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑส์ านักงบประมาณ  

118,000     กอง
สาธารณสุข 

65 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง ตาม
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  

44,000  44,000   กองช่าง 

66 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3  
จ านวน 1 เคร่ือง  ตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 

6,300  6,300   กองช่าง 

67 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อกังหันเติมอากาศพลังงานโซล่าเซลล์ 
สระน้ าหนองหัวแรต บ้านหนองหัวแรต  
หมู่ที่ 6 จ านวน 4 เคร่ือง 
 

200,000     กองช่าง 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ๒๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 

68 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 
2 เคร่ือง ตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์ 
 

86,000     กองช่าง 

69 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดซื้อไฟฟ้าส่องแสงสวา่งแบบโซล่าเซลล์ 
พร้อมติดตั้ง บริเวณทางเข้าบ้านหนอง
กระทุ่ม หมู่ที่ 9 จ านวน 6 ต้น  

240,000     กองช่าง 
 

70 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดซื้อไฟฟ้าส่องแสงสวา่งแบบโซล่าเซลล์ 
พร้อมติดตั้ง บริเวณทางเข้าบ้านบุกระโทก 
หมู่ที่ 8 จ านวน 6 ตน้   

240,000     กองช่าง 

71 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดซื้อไฟฟ้าส่องแสงสวา่งแบบโซล่าเซลล์ 
พร้อมติดตั้ง บริเวณทางเสน้หลงัอ าเภอ 
จากบ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที ่15 ถึง
บ้านซบัหวาย หมู่ที่ 4 จ านวน 6 ต้น 
 

240,000     กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า ๒๕๙ 
 

ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 การบริหารงานที่ประสบความส าเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการน านวัตกรรม (Innovation)                 
และกระบวนการบริหารใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าที่ก าหนดไว้ การติดตาม     
และประเมินผลก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักการส าคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานและประเมินผลความส าเร็จของงาน อันจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกันให้บรรลุ
เป้าหมาย จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของ
องค์กรว่าอยู่ในระดับใด เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ 
 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) มีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ                  
การวางแผน (Planning) การน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation) และการติดตามประเมินผล (Monitor and 
Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตรวจสอบ
กระบวนการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เป็น
กรอบในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล 

2) ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานตามนโยบายของเทศบาล 
เป็นการประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยออกแบบส ารวจความ
พึงพอใจของประชาชน 

 4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานว่าแผนงาน หรือโครงการที่
ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ ก าหนดไว้หรือไม่ มีผลส าเร็จมากน้อย
เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้า มีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการ
ใด เพ่ือให้โครงการดังกล่าวเป็นไป ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และยังเป็นเครื่องมือชี้วัด 
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล คือ  
 ๑) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ 
และข้ันตอนการด าเนินงาน ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้ก ากับตัวชี้วัด  
 ๒) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานประจ าปีและเพ่ิมเติม 

 ทั้งนี ้เทศบาลต าบลหนองหัวแรต จะน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการ มาใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ  

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล  
1.ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒ ประเภท คือ  
๑.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗o)  
๑.๒ แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  
 

การติดตามและประเมนิผล 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า ๒๖๐ 
 

๒. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
๓. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด  
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) และ 

ตัวชี้วัด (Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) กรอบตัวแปร 
(Attributes) 

สัมฤทธิผลและการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลผลิต ผลลัพธ ์ ผลต่างระหว่างจ านวนโครงการที่
แล้วเสร็จกับ จ านวนโครงการ
ทั้งหมด  

การสนองตอบความ
ต้องการของประชาชน 

ระดับความพึงพอใจ สัดส่วนของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายที่พึงพอใจและ ไม่
พอใจ ผลสะท้อนกลับ 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี สมมติฐานว่าระบบ
ติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผน ทั้งหมด ดังนั้นระบบอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นก่ อน 
หน้าที่แผนพัฒนาจะด าเนินการ จึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อการติดตาม 
และประเมินผลด้วย เช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบการจัดท าแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ท้องถิ่น ระบบการเมือง ระบบวัฒนธรรม 

ปัจจัยนําเข้า                     
-แผนพัฒนาท้องถิ่น             
-งบประมาณรายจ่าย                 
-บุคลากรทรพัยากร
อื่นๆ 

กระบวนการ  
-การใช้ทรัพยากร  
-การด าเนินการตามแผน  
-การบริหารแผน 

ผลผลิต  
-ความส าเร็จของการ  
ด าเนินการตามแผนในเชิง
รูปธรรม 

ผลลัพธ์  
-ความส าเร็จของการ 
ด าเนินงานตามแผนเมื่อ 
เปรียบเทียบกับ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ระบบติดตาม (Monitoring)  
-Input Monitoring  
-Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล (Evaluation) -
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์/ เป้าหมาย 
-การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม 
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๔.๓ แบบสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

แบบที่ ๑ 
การประเมินการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 

แบบที่ ๒ 
แบบติตตามและ 
ประเมินผลการ 

ด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ ๓/๑ 
แบบประเมินการ 
ด าเนินงานตาม 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

แบบที่ ๓/๒ 
แบบประเมินความ 
พอใจต่อผลการ 

ด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

ภาพรวม 
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4.1ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
๑. ผลกระทบนําไปสู่อนาคต  
เทศบาลต าบลหนองหัวแรต ได้จัดบริการสาธารณะเพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อ

ความต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและ สังคมท้องถิ่น ทั้งนี้ 
มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของการด าเนินโครงการ/ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น             
ซ่ึงเป็นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ 
(Impact) ทั้ง ๓ ระดับ คือ ระยะสั้น สามารถเห็นผลส าเร็จได้ทันทีเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ 
ระยะกลางและยาว ต้องใช้เวลาใน การพัฒนาและด าเนินการ โดยในอนาคตเทศบาลได้วางแผนด าเนินการ
พัฒนาท้องถิ่นใน ด้านต่าง ๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑. โครงสร้างพื้นฐาน - จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เหมาะสม และ

เพียงพอในพ้ืนที่ สามารถพัฒนาพื้นที่ให้มี ความเจริญ และรองรับการ
ขยายตัวของเมือง  
- บูรณาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า, สายโทรศัพท์, CCTV ร่วมกับ 
ไฟฟ้าฯ, องค์กรโทรศัพท์ต่าง ๆ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
- พัฒนาระบบการให้บริการน้ าประปาให้ครอบคลุมและ มี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพน้ าประปาให้เป็น น้ าประปาดื่มได้  
 

๒. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 

- จัดระบบการก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ สร้างจิตส านึกในการทิ้งขยะ 
และส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ ภายในครัวเรือน รวมถึงพัฒนาการ
แปลงขยะให้เป็น พลังงานไฟฟ้า  
- สร้างสวนสาธารณะพร้อมดูแลรักษาสวนสาธารณให้ เป็นลักษณะสวน
ล้อมเมือง  
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ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๓. การศึกษา -พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา และสื่ออุปกรณ์การ เรียนการสอนให้มีความ

ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรที่ ได้มาตรฐานบูรณาการกับหลักสูตรท้องถิ่น 
สามารถ จัดการเรียนการสอนให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ เป็นเลิศ  
- สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนและด้อย โอกาส  
- จัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นอกระบบ (TK Park) ให้ครอบคลุม เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ของประชาชนในการ พัฒนาตนเองให้ทันกับสถานการณ์โลกที่
ปรับเปลี่ยนไป  
- เสริมสร้างความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันภายหลักบวร 

4.กีฬาและนันทนาการ -ก่อสร้างลานกีฬาและติดตั้งเครื่องออกก าลังกายภายในชุมชน  
- ก่อสร้างสถานที่ออกก าลังกาย 

5.สุขภาวะและคุณภาพชีวิต -ปรับปรุงตลาดและสถานประกอบการให้มีมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์หลัก
สุขาภิบาล และมีการสุ่มตรวจคุณภาพ อาหารสด อาหารส าเร็จรูป
อย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคได้ บริโภคอาหารที่สะอาดไม่มีสารปนเปื้อนที่
เกิดอันตราย แก่ชีวิต  
- การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั้งในชุมชนและ สถานศึกษา  
- เพ่ิมมาตรการดูแลและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่ เด็ก และ 
เยาวชนให้รู้เท่าทันถึงโทษและรูปแบบการแพร่ระบาด รวมถึงวิธีการ
หลีกเลี่ยง โดยตั้งเป้าหมายให้ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเป็นโรงเรียน
ปลอดยาเสพติด  
- ให้การดูแลและช่วยผู้ด้อยโอกาส/ ผู้พิการอย่างทั่วถึง ได้มาตรฐาน
และ มีความเท่าเทียมกัน  
- เตรียมความพร้อมส าหรับผู้ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และ สนับสนุนการ
ด าเนินงานองค์กรผู้สูงอายุ  
- เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินแก่ ประชาชน ด้วย
การติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยง เพื่อดูแลรักษาความ ปลอดภัย
ภายในพ้ืนที่ ตลอด ๒๔  
ชม.  
-เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของ จนท.งาน ป้องกันฯ และสร้าง
เครือข่ายรักษาความปลอดภัยทั้ง หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม ทั้งภายในและนอกพ้ืนที่ 
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 ๒. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
 หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่า ในขั้นตอนการจัดท าแผนนั้น เป็นไป              

ตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ รวมถึงหนังสือสั่ง การของกระทรวงมหาดไทย โดยค านึงถึงหลักประชารัฐผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนเป็นส าคัญในส่วนของการน าแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีที่ผ่านมาพบว่า               
การด าเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน โดยเฉพาะโครงการ
ก่อสร้างทั้งถนน ทางเท้า และท่อระบายน้ า อันเนื่องมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และสุดท้ายการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในทางปฏิบัติ เทศบาลได้ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม                
เป็นประจ าทุก ๆ เดือน เพ่ือให้ ทราบสถานการณ์ด าเนินโครงการ/กิจกรรมว่าอยู่ในขั้นตอนใด เป็นไปตามแผนการ 
ด าเนินงานหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร พร้อมจัดท ารายงานเสนอให้ผู้บริหารได้รับ ทราบ ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการน าแผนไปสู่ปฏิบัติให้สามารถ อ านวยความสะดวกและตอบสนอง               
ต่อความต้องการแก่ประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

๗. การบริหารงาน - ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมใน การพัฒนา
ท้องถิ่น  
-พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี เพ่ิมมาตรการและวาง แผนการจัดเก็บ
ภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
- เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ ของ
เทศบาลให้ครอบคลุมและทั่วถึง และเพ่ิมช่อง ทางการประชาสัมพันธ์ 
เช่น เสียงตามสาย, จอ LED, เว็บไซต์, สื่อโซเชียล ฯลฯ 




