
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาท้องท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

---------------------------- 
 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง ได้ด า เนินการ เ พ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น             
(พ.ศ.2566 - 2570) โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง ในการประชุม
สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 และได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ 17 จึงประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาที่ได้ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ วันที่  4  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 

 
  
 (นายปรีชา กระจ่างโพธิ์) 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 
 
 



ค ำน ำ 

 ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 โดยองค์การบริหารส่วนต าบล ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณต่อไป  
 

 “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ก าหนด วิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ า เภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท า
ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
------------------------------------------------- 

  
 
   
 
 - ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  
   ต าบลคลองเมือง เป็นต าบลหนึ่งใน 8 ต าบล ของอ าเภอจักราช ซึ่งแยกจากต าบลหนองขาม 
และได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย แยกเขตการปกครองเป็น ต าบลคลองเมือง ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตต าบลในท้องที่ อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2530 เดิม
มี 10 หมู่บ้าน ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน และได้รับการประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะ
จากสภาต าบลคลองเมือง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 
  อาณาเขต 

ต าบลคลองเมือง เป็น 1 ใน 8 ต าบล ในเขตอ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่
ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อต าบลศรีละกอ ต าบลหนองขาม อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก ติดต าบลหนองขาม อ าเภอจักราช จงัหวดันครราชสีมา  
 ต าบลห้วยหิน   อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ทิศใต้  ติดต าบลโคกสูง ต าบลโคกสว่าง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันตก ติดต าบลสารภ ีอ าเภอหนองบุญมาก  
 ต าบลสีสุก อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง ตั้งอยู่ทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร จาก

ที่ว่าการอ าเภอจักราช 
 

  ทิศเหนือ        ติดต่อต าบลศรีละกอ ต าบลหนองขาม อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนว
เขตเริ่มต้นที่ จุดกึ่งกลางห้วยยายโต้น ที่พิกัด ที.บี. 286457 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางห้วย
ยายโต้น ถึงที่ดินท าไร่ ที่พิกัด ที.บี. 305476 ระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออก เฉียงเหนือ 
ผ่านที่ดินท าไร่ ถึงถนนบ้านหนองขาม - บ้านคลองเมือง ที่พิกัด ที.บี. 312489 ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร 
ตรงไปทางทิศตะวันออก ผ่านที่ดินท าไร่ ถึงสันโคก ที่พิกัด ที.บี. 320489 ระยะทางประมาณ 0.7 กิโลเมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านสันโคกที่ขนานกับถนนบ้านหนองขาม - บ้านคลองเมือง ถึงเขตท าเลเลี้ยงสัตว์บ้านหนอง
หญ้าปล้อง ที่พิกัด ท.ีบี. 339463. ระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเขตท าเล
เลี้ยงสัตว์บ้านหนองหญ้าปล้อง ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงพิกัด ที.บี. 346459 ระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตร   
เป็นจุดสิ้นสุดรวมระยะทางประมาณ 8.9 กิโลเมตร 

   
 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐาน 

1.ด้านกายภาพ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา   ต าบลห้วยหนิ 
อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่ ท าเลเลี้ยงสัตว์บ้านหนองหญ้าปล้อง ด้านทิศตะวันออกท่ีพิกัด 
ที.บี. 346459 ไปทางทิศใต้ ตามแนวเขตท าเลเลี้ยงสัตว์บ้านหนองหญ้าปล้อง ด้านทิศตะวันออกติดกับถนนบ้าน
หนองหญ้าปล้อง - บ้านหนองแมว ที่พิกัด ที.บี. 345453 ระยะทางประมาณ 0.5 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ตามทาง
บ้านหนองหญ้าปล้อง - บ้านโจดกระทิง ถึงพิกัด ที.บี. 352453 ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางบ้านโจดกระทิง - บ้านหนองแมว ถึงจุดตัดถนนบ้านหนองแมว - บ้านโนนสวรรค์ที่พิกัด 
ที.บี. 363439 ระยะทางประมาณ 1.1 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ ตามถนนบ้านหนองแมว - บ้านโนนสวรรค์ ถึงจุดตัด
ทางรถยนต์บรรทุกไม้ซุง (สายดงอีจาน - หินดาด) ที่พิกัด ที.บี. 367429 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ไปทางทิศ
ใต้ ตามทางรถยนต์บรรทุกไม้ซุง (สายดงอีจาน - หินดาด ขนานกับห้วยสวายสอประมาณ 1 กิโลเมตร) ถึงจุดตัดถนน
บ้านหนองเต็งน้อย - บ้านโนนสมบูรณ์ ที่พิกัด ที.บี. 360394 ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร เป็นจุดสิ้นสุด รวม
ระยะทางประมาณ 8.6 กิโลเมตร 
 

 ทิศใต้     ติดต่อกับต าบลโคกสูง ต าบลโคกสว่าง อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีแนว
เขตเริ่มต้นที่ จุดตัดถนนบ้านหนองเต็งน้อย - บ้านโนนสมบูรณ์ ที่พิกัด ที.บี. 360394 ไปทางทิศตะวันตกตามถนน
บ้านหนองเต็งน้อย - บ้านโนนสมบูรณ์ ถึงจุดตัดห้วยสวายสอ ที่ฝายประชาอาสาบ้านหนองเต็งน้อย ที่ พิกัด ที.บี. 
353396 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามห้วยสวายสอ ถึงที่นามีหลักเขตปักอยู่ ที่
พิกัด ที.บี. 350390 ระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านที่นา ถึงจุดตัดถนนบ้าน
หนองเต็งน้อย – บ้านโคกสว่าง (อยู่ห่างจากบ้านหนองเต็ง ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร) มีหลักปักอยู่ ที่พิกัด ที.
บี. 343386 ระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านที่นาที่ดินท าไร่ ถึงจุดตัดถนนบ้าน
คลองเมือง - บ้านโคกสว่าง (อยู่ห่างจากทางโค้งบ้านหนองเต็ง - บ้านคลองเมือง ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร) มี
หลักเขตปักอยู่ ที่พิกัด ที.บี. 332381 ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านที่นา ถึง
จุดตัดห้วยคลองเมือง (อยู่ห่างจากบ้านคลองเมืองระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร) มีหลักปักอยู่ที่พิกัด ที.บี. 
316377 ระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านที่นา ถึงจุดตัดถนนบ้านหนองขาม
น้อย ไปที่นา (อยู่ห่างจากบ้านหนองขามน้อย ระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตร) มีหลักเขตปักอยู่ ที่พิกัด ที.บี. 
294387 ระยะทางประมาณ 2.3 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านที่นา และที่ดินท าไร่ (ขนานกับถนน
บ้านหนองขามน้อย - บ้านทรัพย์เจริญ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร) ถึงจุดตัดถนนบ้านทรัพย์เจริญ - บ้านมาบดิน
ทราย (อยู่ห่างจากบ้านทรัพย์เจริญ ระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร) มีหลักปักอยู่ ที่พิกัด ที.บี. 263422 
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางประมาณ 12.7 กิโลเมตร 

 

  ทิศตะวันตก ติดต่อต าบลสารภี อ าเภอหนองบุญมาก  ต าบลสีสุก  อ าเภอจักราช  จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่ จุดตัดบ้านทรัพย์เจริญ - บ้านมาบดินทราย ที่พิกัด ที.บี. 263422 ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านที่ดินท าไร่ ถึงล าห้วย มีหลักปักอยู่ ที่พิกัด ที .บี. 278430 ระยะทางประมาณ 1.7 
กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ตามจุดกึ่งกลางห้วยลึก ถึงทางเก่า  มีหลักปักอยู่ ที่พิกัด ที.บี. 286430  ระยะทาง
ประมาณ 0.8 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือ ตามทางเก่า ถึงจุดกึ่งกลางห้วยยายโต้น ที่พิกัด ที .บี.286457 ระยะทาง
ประมาณ 2.6 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามจุดกึ่งกลางห้วยยายโต้น ถึงที่ดินท าไร่ ที่พิกัด ที .บี. 
305476 ระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านที่ดินท าไร่ ถึงบ้านหนองขาม - บ้าน
คลองเมือง ที่พิกัด ที.บี. 312489 ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางประมาณ 9.3 
กิโลเมตร 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
อ าเภอจักราช ต าบลคลองเมือง จงัหวัดนครราชสีมา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

 
 - คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
  1. นายบุญทัน  พลานชัย  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
  2. นายทองไพร  โชติชุม  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
  3. นายสุวรรณ   จันทีนอก ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
  4. นายหนูเกต   พลโยธา  ต าแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 

 - สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
  1. นายค าพันธ์   แก้วกองสี ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
  2. นายกัญหา   รักสี  ต าแหน่ง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 

 3. นายปรีชา   กระจ่างโพธิ์ ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 4. นายจ าเริญ   บุราญรมย์       ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 

  5. นายส าราญ   หลอดพันธ์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
  6. นายบุญโฮม คุณสาร  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
  7. นายสมศักดิ์   นาหนองขาม ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
  8. นายสุริยา   ผิลาแดง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
  ๙. นายถวิล  กองไธสง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 

 1๐. นายบุญธรรม   พิรักษา ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 1๑. นายสุดใจ   เพ็ชรนอก ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 1๒. นายสุโชค   เจริญกิจ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 1๓. นายพัตร   ผาสุก     ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 1๔. นายอิทธิกร   นาแซง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 1๕. นายจ าปี  ปัดตาตะฟัง ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 1๖. นายแฉล้ม   นาเพชร  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 1๗. นายช่วง   มะลาเหลือง ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 1๘. นายส ารวย   แพนไธสง ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 ๑๙. นางสาวหัด   สมศรี  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง  
 2๐. นายหัน   แทนน า  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.ด้านการเมือง/การปกคลอง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

 - โครงสร้างส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 

  จ านวนบุคคลากร พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างปัจจุบัน มีจ านวน   44  คน และส่วนราชการ      
จ านวน 5 ส่วน ดังนี้ 
  ส านักงานปลัด จ านวน 19 คน 

1. นายปรีชา   กระจ่างโพธิ์ ต าแหน่ง  ปลัด อบต.  
๒. นางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์ ต าแหน่ง  รองปลัด อบต.  
๓. นางพรชนก สุระศร   ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานปลัด 
4. นางพัชรี  ลาภเจริญ  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน 
5. นางวนิดา  อินทร์วิเศษ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
6. นายจิรายุทธ นามศิริพงศ์พันธุ์   ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นางสาวปิติยาพร เกรัมย์ ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
8. นางสาวมัณฑกา ธนบัตร ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล 
9. นางสาวรัชนีกร จบพรมราช ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตร 
10. นายสุรศักดิ์  พลานชัย ต าแหน่ง  จพง.ปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
10. นายสุริยัน ศรีเตชะ  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
11. นางสาวณัฐวดี นุ่นปิ่นปัก ต าแหน่ง  ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
12. นางสาววภิาดา เพ็ชรพักดี ต าแหน่ง  ผช.เจ้าพนักงานการเกษตร 
13. นายบุญทัน  สุทธิสน  ต าแหน่ง  ยาม 
๑4. นายภูวนาท  จันทีนอก      ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
15. นายศราวุฒิ  พุทไธสง ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
16. นายอุดม ปะโมทาติ  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
17. นายเสริมสุข พลานชัย ต าแหน่ง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
18. นายฉะริน  ลาภเจริญ ต าแหน่ง  คนงาน 
19. นางสุกัญญา เกตุรุ่งเรือง ต าแหน่ง  คนงาน 
 

กองคลัง จ านวน 6 คน 
1. นายณัฐศักย์  โกเวทวิยา  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นางสาววารุณี พูนศรี  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
3. นางสาวธัญจิรา ชุนปิยภักดี ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
4. นางสาวกันยรัตน์ วรรณวิจิตร ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
5. นางสาวกอบกุล  สนงูเหลือม ต าแหน่ง  ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
6. นางสาวภักดีวรรณ  พรมมาเข้ ต าแหน่ง  ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ 
 

  กองช่าง จ านวน 3 คน 
1. นายวัชระ  ค าแดง   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๒. นายธิตวัน  อรุณโน         ต าแหน่ง  ผช.นายช่างโยธา 
3. นายชัยสิทธิ์ ทานกระโทก ต าแหน่ง  ผช.นายช่างไฟฟ้า 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 15 คน 
  1. นางยุพิน พลานชัย  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
  2. นางสาวรัญชิดา  นาหนองขาม ต าแหน่ง  ครู 

3. นางสาวรามาวดี  สมบัติดี       ต าแหน่ง  ครู 
4. นางจันทร์สุดา  ทับวิเศษ ต าแหน่ง  ครู 
5. นางสาวปิยารมณ์  โคตรสมบัติ  ต าแหน่ง  ครู 
6. นางถิรดา  พลานชัย  ต าแหน่ง  ครู 
7. นางสาวอาทิติยา นุหนุนจันทร์   ต าแหน่ง  คร ู
8. นางภคพร สาดนอก  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
9. นางเอมอร  ค าพิมูล  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
10. นางสาวนันทนา แสงแก้ว ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
11. นางสาวจุฬาลักษณ์ ภักดีนอก ต าแหน่ง  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
12. นางสุนัน เพชรนางรอง ต าแหน่ง  ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ 
13. นางจุฑามาศ สมน้อย  ต าแหน่ง  คนงาน 
14. นายพงษ์พันธ์ สาดนอก ต าแหน่ง  คนงาน 
15. นางสาวรววิรรณ สุทธิสน ต าแหน่ง  คนงาน 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน 1 คน 
1. นางสาวธัญมน  แสงปราบภัย ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 
 ต าบลคลองเมืองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  11  หมู่บ้าน 

1.บ้านโจดกระทิง หมู่ที่  1   ผู้ใหญ่บ้าน  คือ นายสายยูน  โพธิ์ข า 
 2.บ้านคลองเมือง   หมู่ที่  2   ก านัน      คือ นายอริยะ  จิตไธสง 
 3.บ้านพระนารายณ์   หมู่ที่  3   ผู้ใหญ่บ้าน  คือ นายสง่า  แสงสุข 
 4.บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่  4  ผู้ใหญ่บ้าน  คือ นายสุบิน โคตะมะ 
 5.บ้านดงพลอง   หมู่ที่  5   ผู้ใหญ่บ้าน  คือ นายด ารงค์  พลานชัย 
 6.บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่  6   ผู้ใหญ่บ้าน  คือ นายจริน  อรุณโน 
 7.บ้านหนองเต็งน้อย  หมู่ที่  7   ผู้ใหญ่บ้าน  คือ นายจิรพล วันกลาง 
 8.บ้านทรัพย์เจริญ   หมู่ที่  8    ผู้ใหญ่บ้าน  คือ นางนะภา  สารส าคัญ   
 9.บ้านหัวนาค า   หมู่ที่  9    ผู้ใหญ่บ้าน  คือ นายสุวรรณ  ตานา 

                    10.บ้านสายธาร   หมู่ที่  10   ผู้ใหญ่บ้าน  คือ นายธวัธชัย  ดาสงเคราะห์ 
 11.บ้านโคกไม้งาม    หมู่ที่  11   ผู้ใหญ่บ้าน  คือ นายอ่อนสา  ปิตาละเต 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

 

 - จ านวนครัวเรือน   
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือน 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 

1 บ้านโจดกระทิง 281 285 284 288 290 290 

2 บ้านคลองเมือง 323 325 332 335 337 337 

3 บ้านพระนารายณ ์ 316 324 325 327 327 327 

4 บ้านหนองขามน้อย 249 254 256 258 260 260 

5 บ้านดงพลอง 269 274 274 274 275 275 

6 บ้านหนองหญ้าปล้อง 151 152 154 155 156 156 

7 บ้านหนองเต็งน้อย 56 89 60 63 64 64 

8 บ้านทรัพย์เจรญิ 98 98 98 99 99 99 

9 บ้านหัวนาค า 102 103 103 102 102 102 

10 บ้านสายธาร 79 84 87 94 96 96 

11 บ้านโคกไม้งาม 121 121 123 125 125 125 

รวม 2,045 2,079 2,096 ๒,120 2,131 2,131 

 

* ที่มาของข้อมูล จากส านักทะเบยีนราษฎร์อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสมีา  ณ วันท่ี 16 เดือน มถิุนายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ด้านประชากร 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

- จ านวนประชากร 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
2561 2562 2563 

ชาย ชาย ชาย ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 โจดกระทิง 544 553 553 553 560 1,104 544 556 1,100 

2 คลองเมือง 665 658 658 658 636 1,301 650 630 1,280 

3 พระนารายณ ์ 663 665 665 665 672 1,335 648 660 1,308 

4 หนองขามน้อย 563 559 559 559 576 1,139 555 575 1,130 

5 ดงพลอง 507 511 511 511 513 1,020 514 517 1,031 

6 หนองหญ้าปล้อง 343 341 341 341 327 670 3358 327 665 

7 หนองเต็งน้อย 138 135 135 135 120 258 131 119 250 

8 ทรัพย์เจรญิ 207 207 207 207 188 395 213 187 400 

9 หัวนาค า 252 248 248 248 217 469 227 213 440 

10 สายธาร 171 174 174 174 178 349 187 180 367 

11 โคกไม้งาม 266 265 265 265 271 537 271 279 550 

รวม 4,309 4,319 4,316 4,316 4,316 8,577 4,278 4,243 8,521 

* ที่มาของข้อมูล จากส านักทะเบยีนราษฎร์อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสมีา   ณ วันท่ี 16 เดือน มิถนุายน 2564 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

- การศึกษา 
  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง มีโรงเรียนในพ้ืนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  

 ดังนี้ 
- โรงเรียน ใน สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มี 6 โรงเรียน ดังนี้ 

1.โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 
- จ านวนครู       10  คน 
- จ านวนนักเรียน   118 คน 
2.โรงเรียนไทรทอง   
- จ านวนครู      6 คน 
- จ านวนนักเรียน   106 คน 
3.โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 
- จ านวนครู     17 คน 
- จ านวนนักเรียน   128 คน 
4.โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 
- จ านวนครู     12 คน 
- จ านวนนักเรียน   144 คน 
5.โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ   
- จ านวนครู       6 คน 
- จ านวนนักเรียน     30 คน 
6.โรงเรียนบ้านดงพลอง 
- จ านวนครู     10 คน 
- จ านวนนักเรียน   183 คน 

- โรงเรียน ใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด มี 1 โรงเรียน ดังนี้ 
7.โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม  
- จ านวนครู     30 คน 
- จ านวนนักเรียน   4๗๓ คน 
 

 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
พระราชบัญญัติ  ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ    ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ         
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการในปีการศึกษา 2544 โดยให้โรงเรียน ในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการ 
ประถมศึกษาแห่งชาติ งดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบเข้าเรียน แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาอนุบาล     
3 ขวบ  โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนการ 
สอนเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล 3 ขวบ จ านวน 3 ศูนย์ และรับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมการพัฒนาชุมชน จ านวน   
2 ศูนย ์ดังนี้  
   

4.สภาพทางสังคม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

  1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดกระทิง 
- จ านวนผู้ดูแลเด็ก      2 คน 
- จ านวนนักเรียน       ๓0 คน 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเมือง 
- จ านวนผู้ดูแลเด็ก      2 คน 
- จ านวนนักเรียน         27 คน 
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระนารายณ์ 
- จ านวนผู้ดูแลเด็ก       2 คน 
- จ านวนนักเรียน               49 คน 
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขามน้อย 
- จ านวนผู้ดูแลเด็ก       2 คน 
- จ านวนนักเรียน                33  คน 
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพลอง 
- จ านวนผู้ดูแลเด็ก       ๒ คน 
- จ านวนนักเรียน                30 คน 

 

- ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลคลองเมือง โดยมี ครูประจ าศูนย์การเรียน คือ นางสาวอรุณี แทวกระโทก 
 

- การสาธารณสุข 
  ต าบลคลองเมือง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ดงพลอง ตั้งอยู่ที่ บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ต าบลคลองเมือง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย    

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  จ านวน  1  คน 
  เจ้าหน้าที่    จ านวน  5  คน 
  ลูกจ้าง     จ านวน  3  คน  
 

- ด้านสวัสดิการ และการสังคมสงเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง จัดสวัสดิการ และให้การสงเคราะห์ แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 

ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
  - ผู้สูงอายุ    จ านวน  1,397  คน 
  - ผู้พิการ    จ านวน    252   คน 
           - ผู้ป่วยเอดส์    จ านวน      5     คน           
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

 โครงสร้างพื้นฐาน 
 - เส้นทางคมนาคม 

   การคมนาคมของต าบลคลองเมือง มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 226 ราชสีมา – บุรีรัมย์ 
จากแยกบ้านหินโคน ผ่าน บ้านหนองขาม ต าบลหนองขาม อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจาก
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 72 กิโลเมตร ห่างจากอ าเภอจักราช ระยะทาง 27 กิโลเมตร 

  และสามารถเชื่อมต่อไปยังถนนสายหลัก คือทางหลวงหมายเลข 24 ถนนสายโชคชัย – เดชอุดม 
จากองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง ผ่านต าบลห้วยหิน อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 39 กิโลเมตร 

 - ถนนภายในหมู่บ้านและต าบล 
จ านวนถนนภายในต าบลคลองเมือง มีท้ังหมด 91 สายหลักดังนี้ 

1.ถนนคสล.   มีทั้งหมด ๓๔  สาย   ระยะทาง ๑6.87     กิโลเมตร 
2.ถนนลาดยาง   มีทั้งหมด  ๑๑ สาย   ระยะทาง   ๔.๐๐      กิโลเมตร 
3.ถนนหินคลุก มีทั้งหมด  ๑๕ สาย   ระยะทาง      ๒7.15    กิโลเมตร 
4.ถนนลูกรัง   มีทั้งหมด 23  สาย   ระยะทาง  ๑๑.20     กิโลเมตร 
5.ถนนดิน   มีทั้งหมด   8  สาย   ระยะทาง  12.30      กิโลเมตร 

      รวมระยะทางทั้งหมด     71.52     กิโลเมตร 
 - ประปา 
  ประชาชนในต าบลคลองเมือง ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากการประปาหมู่บ้าน 
จ านวน  11  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

 - บ้านโจดกระทิง       หมู่ที่  ๑        ประปาระบบกรอง 
 - บ้านคลองเมือง       หมู่ที่  ๒        ประปาระบบกรอง 
 - บ้านพระนารายณ์    หมู่ที่  ๓        ประปาระบบน้ าดิบ 
 - บ้านหนองขามน้อย  หมู่ที่  ๔         ประปาระบบกรอง 
 - บ้านดงพลอง          หมู่ที่  ๕             ประปาระบบกรอง 
 - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่  ๖             ประปาระบบน้ าดิบ 
 - บ้านหนองเต็งน้อย    หมู่ที่  ๗            ประปาระบบน้ าดิบ 
 - บ้านทรัพย์เจริญ      หมู่ที่  ๘             ประปาระบบกรอง 
 - บ้านหัวนาค า  หมู่ที่  ๙                ประปาระบบน้ าดิบ 
 - บ้านสายธาร           หมู่ที่  ๑๐               ประปาระบบน้ าดิบ 
 - บ้านโคกไมง้าม        หมู่ที่  ๑๑               ประปาระบบน้ าดิบ 
 

 - การโทรคมนาคม 
 - สถานีขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (AIS)    จ านวน  2 แห่ง 
 - สถานีขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (true) จ านวน  1 แห่ง 
 - ตู้โทรศัพท์        จ านวน 13 ตู้ 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

 - การไฟฟ้า 
  เขตต าบลคลองเมือง เป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งต าบล ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ  100  ของจ านวนครัวเรือนท าให้ประชาชนมีสิ่งอ านวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้า
ต่างๆ ครบทุกครัวเรือน 

 
 

 
 
 - ด้านอาชีพ 
  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมี
กิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ท านา  รองลงมา  คือ ท าไร่  เลี้ยงสัตว์  รับจ้าง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่ง
ไม่สามารถจ าแนกเป็นรายหมู่บ้านได้ เช่น รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ (ข้อมูล จปฐ. ปี 25๖๒) 

            ข้อมูลด้านการเกษตร ต าบลคลองเมือง (จ านวนครัวเรือน) 
หมู่ที่ ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย ยางพารา ปาล์ม 
1 86 - 41 31 - - 

2 191 - 48 84 4 - 

3 197 - 128 90 - 3 

4 64 - 35 38 - - 

5 182 8 121 94 - 1 

6 100 - 50 58 - - 

7 61 - 36 33 - - 

8 61 1 60 30 - - 

9 99 - 58 25 - - 

10 27 - 21 9 - - 

11 20 - 22 8 - - 

รวม 1076 7 612 487 4 4 
* ที่มาของข้อมูล จากส านักงานเกษตรอ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ณ วันท่ี 24 เดือน มิถุนายน  2562 

     - องค์กร/กลุ่มอาชีพ 
  กลุ่มอาชีพในต าบลคลองเมืองประกอบไปด้วย กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มทอผ้า 
กลุ่มเลี้ยงสุกร กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร กลุ่มท าขนม กลุ่มท าน้ าพริก 
 

 
 
 
 
 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
ระ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
-  การนับถือศาสนา 

  ประชาชนในต าบลคลองเมือง จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  10  แห่ง  ดังนี้ 
  หมู่ 1 วัดหนองบัวยอดแก้ว 
  หมู่ 2 วัดไทรทอง 
  หมู่ 3 วัดบ้านพระนารายณ์ 
  หมู่ 4 วัดบ้านหนองขามน้อย 
  หมู่ 5 วัดบ้านดงพลอง 
  หมู่ 6 วัดหนองหญ้าปล้อง 
  หมู่ 7 วัดบ้านหนองเตงน้อย 
  หมู่ 8 วัดบ้านทรัพย์เจริญ 
  หมู่ 9 วัดหัวนาค า 
  หมู่ 10 วัดป่าบ้านโคกไม้งาม 

-  ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 

  -  ประเพณีวันเข้าพรรษา    ประมาณเดือน   กรกฎาคม   
  -  ประเพณีบุญบั้งไฟ   ประมาณเดือน   มิถุนายน 

-  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  สานแห และมี
ผ้าไหมและผ้าฝ้ายเป็นสินค้าท่ีมีชื่อเสียง คือ ผ้าไหมลายจักราช 
  ภาษาถิ่น  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอิสาน และภาษาไทยโคราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
ระ 



14 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

 
 - ทรัพยากรป่าไม้ 

 

 

 

 

 
 

 - ทรัพยากรดิน 
  ทรัพยากรดิน ในเขตพ้ืนที่ต าบลคลองเมือง มีสภาพเป็นดินทราย ระบายน้ าได้ดี มีความร่วนปาน

กลาง และมีความสมบูรณ์ต่ า ดังนั้น พืชที่ปลูกจึงเป็นพืชไร่ และพืชฤดูแล้งอื่น ๆ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง 
 - ข้อมูลแหล่งน้ า    ตารางแสดงพื้นที่ลุ่มน้ าของต าบลคลองเมือง 

แหล่งน้ า ครอบคลมุหมู่บ้าน หมายเหต ุ
1.ล าห้วยลึก 
 
 
2.ล าห้วยคลองเมือง 
 
3.ล าห้วยคลองกุด 
4.ล าห้วยลาดพญา 
 
5.ล าห้วยสวายสอ 
 
 
6.ล าห้วยคลองลึก 

หมู่ที่  5  บ้านดงพลอง 
หมู่ที่  6  บ้านหนองหญ้าปล้อง 
หมู่ที่ 10 บ้านสายธาร 
หมู่ที่  1  บ้านโจดกระทิง 
หมู่ที่  2  บ้านคลองเมือง 
หมู่ที่  3  บ้านพระนารายณ ์
หมู่ที่  4  บ้านหนองขามน้อย 
หมู่ที่ 11 บ้านโคกไม้งาม 
หมู่ที่  1  บ้านโจดกระทิง 
หมู่ที่  7  บ้านหนองเต็งน้อย 
หมู่ที่  9  บ้านหัวนาค า 
หมู่ที่  8  บ้านทรัพย์เจริญ 

สาขาย่อย 
1.ล าห้วยโกรกลูกนก 
2.ล าห้วยยายโต้น 
3.ล าห้วยโนนรังกา 
๔.ล าห้วยจะบก 

 

 
 

ประเภทของพ้ืนที ่ ขนาดพ้ืนที่ (ไร่) หมายเหตุ 

1. พื้นที่ป่าไม้และอื่นๆ 12,413 *ยังไม่มีการ
ก าหนดแนวป่า
อย่างชัดเจน 

2.พื้นที่สาธารณประโยชน์ 1,997  

รวม 14,410 

8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
ระ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

- จ านวนแหล่งน้ าภายในต าบลคลองเมือง  มีทั้งหมด 27 แห่ง ดังนี้ 
 

  1. อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก มีทั้งหมด   4 แห่ง 
                        - อ่างเก็บน้ าบ้านคลองเมือง หมู่ 2  (อ่างคลองเมือง) 
                        - อ่างเก็บน้ าบ้านพระนารายณ์ หมู่ 3  (ฝายคุ้ม) 
                        - อ่างเก็บน้ าดงพลอง หมู่ 5  (หนองหัวเหว) 
                        - อ่างเก็บน้ าหนองหญ้าปล้อง หมู่ 6  (หนองหญ้าปล้อง) 
  2. คลอง ล าห้วย  มีทั้งหมด  ๖  แห่ง 
                        - ล าห้วยสวายสอ   
                        - ล าห้วยคลองเมือง  
                        - ล าห้วยคลองกุด 
                        - ล าห้วยโกรกลูกนก 
                        - ล าห้วยลาดพญา 
                        - ล าห้วยดงพลอง 
  3. สระน้ า หนองน้ า  มีทั้งหมด   17 แห่ง 
     - สระโรงเรียนหนองบัวยอดแก้ว หมู่ 1 

   - สระวัดหนองบัวยอดแก้ว  หมู่ 1 
   - สระหลุ่งกระนวน  หมู่ 3 
   - สระวัดหนองขามน้อย  หมู่ 4 
   - สระหนองขามน้อย หมู่ 4 (สระประปา) 
   - สระหนองสระแก หมู่ 3 
   - สระดงพลอง หมู่ 5 
   - สระหนองโจด หมู่ 1 
   - สระหนองไทร  หมู่ 9 
   - สระหนองหัวนาค า หมู่ 9 
   - สระสายธาร หมู่ 10 
   - สระหนองหญ้าปล้อง  หมู่ 6 (ศาลปู่ตา) 
   - สระหนองหญ้าปล้อง หมู่ 6 
   - สระหนองปรือ  หมู่ 1 
   - สระพลาสติก  หมู่ 8 
   - สระทรัพย์เจริญ  หมู่ 8 
   - สระหลุ่งจระเข้  หมู่ 9 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 

 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ
รับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
เป็นต้นมาไดส้่งผลให้ประเทศมกีารพัฒนาในทุกมติิ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมี
ข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่
ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙  ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกอืบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของ
การลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่
สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
ระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้า
ทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอืน่ ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคง
มีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้า
ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการ
และปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไม่เสมอภาค 
การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริม
คนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้
การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจ
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ 
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องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและ
การเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น  
แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพิ่มมากข้ึน การแข่งขันท่ีคาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 
๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วน
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและ
การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบรกิารของประเทศจะเปน็ความท้าทายส าคัญในระยะ
ต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความ
ต้องการแรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง  ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีใน
ภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงาน
และการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออก
ประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือ
ท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดี
ขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่
ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่
ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความ
รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานที่จ าเปน็ ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับ
ความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรบัความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสทิธิภาพอย่างไร
ก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ท าให้การเป็นสังคมสีเขียว
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การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึง
การสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและ
ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น  โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมี
ความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการ
จ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ปรับตวัไม่ทันหรอืขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะ
ท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ตา่งๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่าง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนา
ที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศ
ไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง 
สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไป
พร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนา
ของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
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เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทัน
โลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และ
การพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมี
ข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความ
สะดวกและส่งเสริมใหป้ระเทศมศีักยภาพการแขง่ขนัที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้ความส าคัญของการ
รวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่
นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปน็เรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจรญิก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนพ้ืนฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง 
ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่
แผนในระดับอื่น ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษ
ต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

 
๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก ่การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
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สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ  ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 
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๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

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

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

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
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(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง
และการจัดการตนเอง 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

  ๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
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  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น 
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เปูาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน  
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๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

 
๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  

๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

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

๑. สภาพทั่วไป  
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦

๒๗' เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้า
โขง โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้าโขง
เป็นเส้นกั้นพรมแดน และด้านใต ้ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ 
บริเวณแอ่งที่ราบโคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่ง
สกลนคร อยู่ทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและ
แอ่งสกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วง
เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วง
เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนว
เทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พ้ืนที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขตเงา
ฝนจึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ นครราชสีมา 
ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
จากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จ าแนก
เป็นพ้ืนที่ปุาไม้ ๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และ
พ้ืนที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  
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๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้า และ
ขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  

๑.๕.๒ แหล่งน้ า มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้าชี มีความยาว
ประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ามูลที่จังหวัด
อุบลราชธานี แม่น้ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขง
ที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก่ ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลาเสียว ลาน้าเลย ลา
น้าพอง และลาตะคอง รวมทั้งแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ 
บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าบาดาล มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่
ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพ้ืนที่ในแอ่ง
โคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้าเค็ม  

๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม้ จาน
วน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพื้นที่ปุาไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังต ากว่า
ค่าเปูาหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะต้องมีพ้ืนที่ปุาไม้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น 
ปุาเบญจพรรณ  

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่

ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  
๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ด่านชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการใน

ภาค ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทาง
ถนนจิระ-ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ 
(ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟูา  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

 
๔. ประชากรและสังคม 

๔.๑ ประชากร  
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จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจานวน
ประชากร ๒๑.๙8 ล้านคน หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมข้ึนจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตรา
การเพ่ิมขึ้นของประชากรในช่วงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓1 ต่ ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ย
ร้อยละ ๐.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มี
ประชากร 1.81 ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร ๑.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ 
ของประชากรภาค ตามลาดับ  

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะ

มีสัดส่วนน้อยมาก ในปี ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของกา
ลังแรงงาน ของภาค จานวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 
56.48 ในปี ๒๕60 มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕
60 ระดับมัธยมปลาย เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับ
อาชีวะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมขึ้น
จากร้อยละ 7.05 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60 

๔.๓ การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แห่ง 
ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ 
แห่ง ในจานวนนี้เป็นสถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในปี 
2560 มีจานวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 
(รพท.) 23 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗
7 แห่ง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม้ จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ 
ของพ้ืนที่ปุาไม้ทั้งประเทศ ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปุาไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อย
ละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากข้ึน โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปุาไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัด
มากที่สุดได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูม ิจังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  

การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวน
การเกิดไฟปุาเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ปุา จ านวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ 
ลดลงจาก ปี ๒๕๕6 ที่มีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นที่ปุาถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเปน็ปีที่เกิดไฟไหม้ปุา
มากที่สุด โดยในระหว่างปี ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ปุาเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพื้นที่ท่ีถูกไฟไหม้เฉลี่ย 
๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ต่อปี  

๖. สภาวะแวดล้อม  
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๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดอ่อน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่ า 
ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มี
ความพร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด
ใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลัง
มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูง
เพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  

๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค์  
๘.๒.๑ เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้าและดิน ให้เอ้ือต่อการ

ประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  

๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนบัสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๓ เป้าหมาย  
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน  
๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ

กระจายรายได้ภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  
๘.๔ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
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๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล้านบาท  
(ปี 2559)  

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3.5ต่อ
ปี  

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า  
0.446 

8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน  

 
8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้มรีายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
 

8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ
ภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

8.5.4 ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
     8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EEC) เพื่อพัฒนา
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียง
เศรษฐกิจ  

 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา 

ชัยภูม ิบุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝุาย

เลขานุการ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณา
การนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ 
และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา) 
เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามมติที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนว
ทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วนส่วนที่ 1 งบประมาณเพ่ือ
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การพัฒนาตามศักยภาพความต้องการของพ้ืนที่ หรือประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัดส่วนที่ 2 งบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศ
ทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม  แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
และมุ่งเน้นการทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน  (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
สถาบันการศึกษา) เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด  รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และนาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการ
ลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 
2565)  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ 
บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
2560 โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม 

เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคม

เป็นสุข 
   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูป 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด  มีรายละเอียดดังนี้  
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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 ๓.  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เป็นศูนย์กลางในการปูองกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือปูองกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
เป้าประสงค์รวม 
 ๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปูองกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือปูองกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ เป้าประสงค์เชิง ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่วัตกรรมใหม่  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 
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ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

๑.  เพ่ือขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

๑. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 
๒. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ในพ้ืนที่(ครัวเรือน) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได้ลดรายจ่าย ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า 
และบริการภาคการเกษตรต้นทาง 
กลางทางและปลายทาง 
๓. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า
และบริการภาคนอกการเกษตรต้น
ทาง กลางทางและปลายทาง 
๔. สนับสนุนการผลิตและสร้าง
ผลงานวัตกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด 
๕. ส่งเสริมการน าวัตกรรมการ
เกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิต 
๖. สนับสนุนการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสร้างอาชีพใน
ครัวเรือนในชุมชนต่างๆ โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

๔. อัตราการว่างงาน 
(%) 
๕. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน(เท่า) 
๖. อัตราส่วนการออม
เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน (%) 

๘.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือ
ให้กับผู้ว่างงาน 
๙. ส่งเสริมความเป็นอยูต่าม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑๐. ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
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 ๓. เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน 
(บาท/คน) 
 
 
๘. จ านวนผู้ประกอบการ
ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน (ราย) 
 

๑๑. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตของสินค้าและ
บริการ 
๑๒.สนับสนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship 
Development) และ
ผู้ประกอบการใหม่ทางธุรกิจ
เทคโนโลยี (Tech Startup)ของ
จังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
กับหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและ
เอกชน 
๑๔. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชียวชาญของแรงงานด้าน
การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า
และบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ยกระดับสังคม ให้
เป็นเมืองหน้าอยู่ 

๑. เพ่ือลดความ
ยากจนและความ
เลื่อมล้ า 

๑. ร้อยละของประชากรที่
อยู่ใต้เส้นความยากจน (%) 
๒. สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายได้ (Gini Coefficient) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได้ลดรายจ่าย 
๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่าง
ทั่งถึง และได้รับสิ่งอ านวยความ
สะดวกจากโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ภาครัฐ รวมทั้งระบบปูองกันภัยที่
เอ้ือต่อการกระจายเศรษฐกิจ 

๒. เพ่ือพัฒนา
โครงข่ายความ
คุ้มครองทางสังคม 

๓. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อส านักงาน
แรงงาน (%) 
๔. ร้อยละความครอบคลุม
ของบัตรประกันสุขภาพ
ของประชาชน (%) 

๓. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสังคม
และประกันสังคมในแรงงาน 
 
๔. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะ
สุขที่มีคุณภาพและสามารถบริการ
ได้อย่างครอบคลุม 

๕. จ านวนศูนย์ช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา (ศูนย์) 

๕. ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 ๓. เพ่ือสร้างความ
คุ้มกันให้กับสังคม 

๖. ระดับความส าคัญของ
หน่วยงาน ที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม (ครั้ง) 
๗. ร้อยละของผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมที่ขอรับบริการได้รับ
บริการทางกฎหมาย (%) 

๖. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทาง
สังคม 
 
 
๗. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่ประสบปัญหาทาง
สังคมขอรับบริการจากส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบทางภารกิจที่กฎหมาย
ก าหนด 

๔. เพ่ือให้
ประชาชน เข้าถึง
โอกาสทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม 

๘. อัตราส่วนแพทย์ต่อ
ประชาชน (แพทย์/คน) (ปี
๒๕๕๙ แพทย์ ๖๒๖ คน 
ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ คน) 
๙. อัตราส่วนทันตะแพทย์ต่อ
ประชากร (ทันตะแพทย์/คน) 
 
๑๐. อัตราส่วนพยาบาลต่อ
ประชากร (พยาบาล/คน) 
 
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรด้านดิจิทัลได้รับ
ความรู้และประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (คน) 
๑๒. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ป ี 
๑๓. อัตราการได้รับงานท าของ
บัณฑิตที่จบภายใน ๑ ปี (%) 
 
๑๔. อัครการว่างงานของ
ประชากร (ปี ๕๘) (%) 
 
 
 
๑๕. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม. 
๓ (คะแนน) 

๘. ส่งเสริมการให้มีการผลิตแพทย์ 
 
 
 
๙. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
ทันตะแพทย์เพ่ิมเพ่ือรองรับภาวะ
ผู้สูงอายุของจังหวัด 
๑๐. ส่งเสริมให้มีการผลิตและ
พัฒนาบุคคลากรด้านการบริการ
เพ่ิมข้ึน 
๑๑. ส่งเสริมการสร้างทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชน ทุก
สาขาอาชีพ 
 
๑๒. ส่งเสริมให้ประชากรศึกษาใน
และนอกระบบ 
๑๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชากรในทุก
พ้ืนที่ ในทุกด้าน 
๑๔. ส่งเสริมและแนะน าความ
ต้องการแรงงานให้บัณฑิตที่จบใหม่ 
๑๕. ส่งเสริมให้มีตลาดนัดพบ
แรงงาน เพื่อลดอัตราการว่างงาน
ของประชาชน 
๑๖. ส่งเสริมการเรียนการสอนของ
ครูเพ่ือให้นักเรียน มีความรู้ 
ความสามารถตามหลักสูตรทีก่ าหนด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
มีความสมบูรณ์
อย่างยืน 

๑. เพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ปุาไม้ในจังหวัด 
 
 
 
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
 
 
 
 
 
 
๓. การจัดการน้ าเสีย (จ านวน
ระบบ) 
๔. พ้ืนที่บริหารจัดการน้ าเพ่ิมขึ้น 
(ไร่) 
 
 
๕. ความยาวสะสมของเขื่อน
ปูองกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง (เมตร) 
 
๖. ร้อยละสัดส่วนของพ้ืนที่ระบบ
ปูองกันน้ าท่วมในพ้ืนที่ชุมชน (%) 

๑. ปลูกจิตส านึกและให้
ความรู้ประชาชนได้ตะหนัก
ถึงคุณค่าและทรัพยากรปุาไม้ 
๒. การอนุรักษ์และพ้ืนฟู ปุา
ไม้ 
๓. การรณรงค์ให้ประชาชน
และผู้ประกอบการส านึก
รับผิดชอบต่อสังคมเก่ียวกับ
การลดปริมาณขยะ 
๔. การจัดหาและเพ่ิม
ความสามารถ ในการก าจัด
ขยะ 
๕. ส่งเสริมให้ อปท. มีระบบ
จัดการน้ าเสีย 
๖. ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน้ าทั้งในเขต
ชลประทานและนอกเขน
ชลประทาน 
๗. เพ่ิมสิ่งก่อสร้างเพ่ือลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแม่น้ า
ล าคลองสายหลักของจังหวัด 
๘. พัฒนาระบบปูองกันน้ า
ท่วมในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 

๒. เพ่ือใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อ
ประชากร (ลิตร/คน) 
๘. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูา
ภาคครัวเรือนต่อประชากร (ล้าน
กิโลวัตต์/คน/ปี) 
๙. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูาใน
ภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท) 
๑๐. สัดส่วนปริมาณการใช้น ามัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ต่อ 
GPPภาคอุตสาหกรรม  (ลิตร/ 
ล้านบาท) 

๙. รณรงค์ให้ประชาชนลด
การใช้ยายพาหนะส่วนตัว 
โดยเปลี่ยนมาใช้รถสาธารณ
แทน 
๑๐. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟูา 
 
๑๑. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟูา 
 
๑๒. รณรงค์ให้
ผู้ประกอบการลดชั่วโมงการ
ผลิตลงในบางช่วงเวลา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การเสริมสร้าง
ความม่ันคงทุกมิติ
เพื่อปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๑. เสริมสร้างความ
มั่นคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 

๑. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจถึงความส าคัญของ
สถาบันหลัดของชาติ (ต าบล) 

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความส าคัญของสถาบันหลัก
ของชาติให้ประชนได้รับรู้
รับทราบ 
๒. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการ
ทรงงานและแนวทาง
พระราชด าริ 

๒. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่าย
ปูองกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านความ
มั่นคงทุกมิติ 
 

๒. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การปูองกันและแก้ไขปัญหาทุก
มิติ (ต าบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การปูองกันและแก้ไขปัญหาทุก
มิติ (ต าบล) (ต่อ) 
 

๔. การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
๕. การปูองกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
และการค้ามนุษย์ 
๖. การปูองกันและแก้ไขปัญหา
การบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๗. การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ภัยก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติ 
๘. การปูองกันลการแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
๙. การปูองกันและการ
แก้ปัญหาภัยพิบัติ 
๑๐. การปูองกันและรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายใน
จังหวัด 
๑๑. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 

๓. เสริมสร้างความ
ปรองดองและความ
สมานฉันท์ในชาติ 

๔. สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง 
(ต าบล) 
 
 
 
๕. สร้างการมีส่วนร่วม (ต าบล) 

๑๒. ส่งเสริมการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
ส่งเสริมการสร้างความปองดอง
สมานฉันท์ ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

๑. ร้อยละของสถานพยาบาลที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA 
(%) 
๒. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้ าประปา (%) 
๓. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
ไฟฟูา (%) 
๔. ร้อยละของประชากรที่
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 
๕. จ านวนครั้งที่ให้บริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
เชิงรุก (ครั้ง) 
๖. ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 
๗. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่
จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

๑. เพ่ิมขีดความสามารถ
การให้บริการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

๘. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์กร 
๖. การสร้างความโปรงใส
ในองค์กร 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร์ 

รวม 
๑๕ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

รวม ๔๖ ตัวชี้วัด รวม ๖๑ กลยุทธ์ 
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สรุป 
วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์
รวม 

๑) เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพ่ือพัฒนา
สังคมให้เป็นเมือง
น่าอยู่ 

๓) เพ่ือเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๔) เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกปูองสถาบัน
หลักของชาติ 

๕) เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

๔) การเสริมสร้าง
การมั่นคงทุกมิติ 
เพ่ือปกปูองสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 
 

๓ เปูาประสงค์ ๔ เปูาประสงค์ ๓ เปูาประสงค์ ๓ เปูาประสงค์ ๒ เปูาประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 
 

๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 

 
กลยุทธ์ 
 

๑๔ กลยุทธ์ ๑๖ กลยุทธ์ ๑๒ กลยุทธ์ ๑๓ กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ 
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๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่ รักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ปกปูองสถาบัน  พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  สานต่อแนวทางพระราชด าริ  ด้าน
การศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โดยปัจจุบันมี
รายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ เพ่ือแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  

เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๒.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความส าคัญของการเข้า

สู่ประนะชาคมอาเซียนในทุกด้าน  
๒.๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

๓.๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มี
คุณภาพ  มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๓.๓)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทาง

ตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพ่ือจ า

หน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์  
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๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๔.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้

เข้มแข็ง 
๔.๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๔.๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้

พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔.๔)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
๔.๕)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และ

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
๔.๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อ

สังคม  สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
๕.๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพ

และมาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
๕.๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดย

ให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๖.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับ

ความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน 
๖.๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่ืนๆ  เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

๖.๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 
และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 

๖.๕)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร  
ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 

๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
๗.๑)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ

ชุมชนท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
๗.๒)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรม

ด้านการท่องเที่ยว  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างร ายได้จากการท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 
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๗.๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้าง
เครือข่าย  เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

๗.๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

 
๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

๘.๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  

๘.๒)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ 

เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๘.๔)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการ
ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๙)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๙.๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
๙.๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและ

องค์กรที่เก่ียวข้องในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๙.๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่

ส าคัญ  โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกัน

ภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุา
ไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   

๑๐.๓)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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 ๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์  กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มี
ดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New 
Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุม่เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย ประกอบด้วย 

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

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

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

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

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

“ ประชาสามัคคี  สุขภาพดีถ้วนหน้า  ไม่พึ่งพายาเสพติด  เศรษฐกิจพอเพียง ” 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 เป้าประสงค์รวม 
  1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
  2) เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
  3) เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
  4) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกปูองสถาบันหลักของชาติ 
  5) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1) การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
  2) ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
  3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
  4) การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปูองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
  5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง ประกอบไปด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
  1.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี
2538 เพ่ือแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
  1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภคและ
บริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
  1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้เข้าใจเรื่องการใช้น้ า และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า 
 
 
 

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
  2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  2.2 พัฒนาและเตรียมบุคคลด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
  2.3 สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา  เป็น
เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
  2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
  3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพเพ่ือเกษตรกรจะได้เพ่ิมผลผลิต ส่งเสริมให้
เกิดเกษตรอุตสาหกรรม โดยร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  3.2 ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ พัฒนาสินค้า
OTOPให้มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  3.3 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตร อาสาสมัครเกษตร 
  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพน าเครื่องจักร  และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายสินค้าไปสู่
ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  3.5 สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  3.6 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภค เพ่ือจ าหน่ายและเพ่ือการ
อนุรักษ ์โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
  4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นผู้น าการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ 
  4.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
  4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  4.4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น  เพ่ือเตรียมยกระดับ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  4.5 ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือปูองกันและให้มี
การปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
  4.6 ด าเนินการโครงการ อบจ.สัญจรเพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 
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  4.7 ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งจัดสร้าง
หอเกียรติยศ ( Hall of Fame ) เพ่ือประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการ และสร้างชื่อเสียงให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเมือง 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.) 
  5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือให้
ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึงและทันเหตุการณ ์โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงาน 
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
  5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแล
สุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้า
รับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย ์
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและ
ความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
  6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  6.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ือ 
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค  และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
  6.5 ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่ง เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเป็น 
ระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
7.1 พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช 

เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
  7.2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและ
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด หน่วยงานและส่วนราชการ 
ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
  7.3 สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้างเครือข่าย เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าท้ัง 
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
  7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึงการสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
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8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือให้รองรับการ
ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้
รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และ ทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นใน
ประชาคมอาเซียนและของประเทศต่างๆ ในโลก 
8.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้บริการกับประชาชนให้สะดวก 
รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
  8.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ได้รับการศึกษา อบรมการ
ท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชนและใน
การสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
  8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
  8.5 พัฒนาระบบการบริการและอ านวยการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วม 
  8.6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
  9.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องใน
การเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  9.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่ส าคัญ เพ่ือสร้างความ
อบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  9.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อป
พร.) และอาสาสมัครอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรใน
ชุมชนหมู่บ้าน 
  9.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  9.6 ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง การแก้ไขปัญหาการจราจร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้
ถนน 
  9.7 ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันอุบัติเหตุการใช้ถนน 
 
 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  10.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่ม น้ าล าคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
  10.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการ
รณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา มลพิษ/มลภาวะและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุก
ระดับ 
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 10.3 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
 
๒.๓. ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 
๑.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ ๑.ร้อยละประชาชนเข้าร่วมโครงการ 

๒.จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ๑.ร้อยละของเด็กเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 

๒.จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 
๓.ร้อยละเด็กที่ได้รับประทานอาหารกลางวัน 
๔.ร้อยละเด็กที่ได้รับประทานอาหารเสริมนม 

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร ๑.ร้อยละของประชาชนพึงพอใจ 
๒.จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ 
๓.จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอาชีพ 
๔.ร้อยละของเกษตรกรที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม ๑.ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการดูและส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูและส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.ร้อยละของผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี คนชรา 
 ผู้พิการ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจากรัฐ 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา 
   สาธารณสุข 

๑.ร้อยละประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
๒.ร้อยละจ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาชุมชนด้านสาธารณสุข 
๓.ร้อยละของการลดลงของโรคระบาดและ
ไข้เลือดออก 
๔.ร้อยละของปัญหายาเสพติดลงลด 

๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น ๑.ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน 
๒.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก 
๓.ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง 
๔.ร้อยละของครัวเรือนมีน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภค 
๕.ร้อยละของสิ่งปลูกสร้าง 
๖.ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ 

๗.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

๑.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
๒.ร้อยละจ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น 
๓.ร้อยละจ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการ
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กีฬา 
๔.ร้อยละจ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

๘.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๑.ร้อยละของประชาชนพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒.ร้อยละจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง 
๓.ร้อยละของความพึงพอใจในการท างานของ 
บุคลกรและการให้บริการ 

๙.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบและความ
ปลอดในชีวิตและทรัพย์สิน 

๑.ร้อยละของการลดลงของบุติเหตุ 
 ๒.รอ้ยละจ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาด้านการรักษาความสงบและความปลอดใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
๓.ร้อยละของผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี คนชรา 
 ผู้พิการ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจากรัฐ 

๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.ร้อยละจ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๓.ร้อยละจ านวนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  
 

 
๒.๔.นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะผู้บริหารจะยึดหลักการท างานเป็นทีม และด าเนินงานโดยมีวิสัยทัศน์ดังนี้ 
1. นโยบายด้านการเมืองและและบริหารราชการ 

 การพัฒนาการเมืองการบริหาร เพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550  ที่ได้ให้ความส าคัญกับกากระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น  ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น  ในการ
ก าหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล  ดังนั้นจึงมีความเป็นที่จะต้องเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้นขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอด จนการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส านึกของพนักงาน  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในการบริการประชาชน  ให้ได้รับความสะดวก  
รวดเร็ว  และเกิดความพึงพอใจดังนี้ 
 1.1 พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง  ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล  ที่มีหลักการบริหารจัดการ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดีมีมาตรฐานด้วยการส่งเสริม
สร้างความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการพนักงานและลูกจ้างซึ่ง  เป็นทรัพยากรบุคคลอันส าคัญของต าบลคลองเมือง
พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน สร้างความสะดวกลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตส านึกในการให้บริการเพ่ือรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
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 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ด าเนินกิจกรรม และโครงการ
ต่าง ๆ โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน  รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อพัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสู่
ทิศทางของต าบลน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพ่ือก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างาน ทั้งภาครัฐองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง รวมถึงภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน 
 1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้  ให้มีความทั่วถึง เป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย  ตั้งแต่เริ่มกระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ โปร่งใสและ
ปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 
 1.5 ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ เพ่ือรองรับการให้บริการแก่ประชาชน  ในการติดต่องานต่างๆ เป็น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับต าบล 

2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
 พัฒนาศักยภาพของประชาชนในต าบล  ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข และการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ดังนี้ 
 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกแก่การด าเนินงานด้านสวัสดิการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพ่ึงตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและได้รับการบริการ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและสันทนาการ  เพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน  ให้เด็ก
และเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพ่ือก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา 
 2.4 ปูองกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพ้ืนที่  ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานของรัฐ  เอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปูองกันและแก้ปูญหาอย่างใกล้ชิดเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความ
เข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน และสถาบันครอบครัว 
 2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้าง สุขภาวะแบบองค์รวมและ
การสร้างสังคมที่ดีมีสุข  มีความเป็นชุมชนน่าอยู่  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ  ที่อาจเกิดข้ึนทุกเวลา 
 3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้  อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ให้ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิตและมีปัญญาเป็นทุน
ไว้สร้างงานและสร้างรายได้และน าพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาสังคม  โดยยึดหลัก
การศึกษาสร้างชาติสร้างคนและสร้างงานตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรมให้เกิดความรู้คู่
คุณธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ดังนี้ 
 3.1 สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน เน้นคุณภาพประสิทธิภาพ
และความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท 
 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาที่ทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ์  รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (AEC)  และประชาคมโลก 
 3.3 สนับสนุน ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น พัฒนา
แหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ ให้เกิดความภาคภูมิใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในพ้ืนที่ 
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 3.4 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัย  อินเตอร์เน็ตต าบลเพ่ือการเรียนรู้การเป็นเก่ง ดี มีความสุข
รู้จักการปรับตนเองในกระแสโลภาภิวฒัน์ได้อย่างสมดุล แยบยล และรู้เท่าทัน 
 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บิดา/มารดา และครูได้มีความรู้ ความเข้าใจ แสวงหาและสร้างระบบคัด
กรองเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษให้ชัดเจนตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ และให้ความร่วมมือในการ
ค้นหา พัฒนา  และติดตามผลความก้าวหน้าของเด็กสร้างองค์ความรู้เรื่องวิธีการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ 
 3.6 สนับสนุนร่วมมือกับภาคส่วนราชการและองค์กรชุมชน  จัดบริการและสวัสดิการเฉพาะส าหรับเด็กที่
ผ่านการคัดกรองเป็นเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษและมีการพิจารณางบประมาณในการจัดบริการระหว่างบิดา/
มารดา หรือผู้ใช้อ านาจปกครอง และรัฐอย่างเป็นธรรม 
 3.7 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีเครือข่ายกับหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพ่ือ
ปูองกันและช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงได้ทันท่วงที 
 4. นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ  ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติช่วยรณรงค์ให้เกิดการ
พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย  เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สุขภาพ ดังนี้ 
 4.1  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขภาพจิต
ที่ดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชนเพื่อประชาชน 
 4.2  ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน  และการบริหารสาธารณสุข
ขั้นพ้ืนฐาน  ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรม 
 4.3 สนับสนุนการควบคุมปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ที่อันตรายต่อคนและ
สัตว์โดยการสร้างขีดวามสามารถในการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมและดูแลรักษาอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกับทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 4.4 ส่งเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 4.5 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกันการคุ้มครองผู้บริโภค 
 4.6 สนับสนุนการพัฒนางานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เพ่ือ
รองรับการขยายตัวของชุมชน  ให้ชุมชนมีบทบาทในการเฝูาระวังปัญหาของประชาชนและมีจิตส านึกในการ
ช่วยเหลือและคุ้มครอง สนับสนุนการมีเครือข่ายช่วยเหลือฉุกเฉินในชุมชนพัฒนาประสิทธิภาพการช่วยเหลือ และ
คุ้มครอง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการในการปูองกัน บ าบัด ฟื้นฟู และพัฒนาอย่างสะดวกในลักษณะสหวิชาชีพ 
และให้บริการในเชิงรุก 
 5. นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ การส่งเสริม การพัฒนาทางเศรษฐกิจภายใน
ท้องถิ่นเป็นการสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มให้มีความ เข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้ 
 5.1  สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความ เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา กระบวนการสร้าง
ระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือข่าย โดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกสินค้าของกลุ่มอาชีพ 
 5.2 สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรควบคู่
กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เกษตรผสมผสาน 
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 5.3 สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน  ส่งเสริม สนับสนุน ขยายเครือข่าย เพ่ิมศักยภาพ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที ่
 5.4 ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 พัฒนาโครงสร้างและสภาพแวดล้อมของต าบลเพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการพัฒนา คุณภาพชีวิต
ของประชาชนและเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการดังนี้ 
 6.1 พัฒนาระบบการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคต่าง ๆ การคมนาคม การขยายเขต
ไฟฟูาและติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ  การประปา ให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครัวเรือน 
 6.2 เสริมสร้างมาตรการในการปูองกัน และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน  ให้มีและบ ารุงระบายน้ าโดย
การก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ า รางระบายน้ ารวมถึงระบบระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังอย่างเป็น
ระบบ 
 6.3 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับประชาชนได้อุปโภค บริโภค แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร โดยการ
พัฒนาแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและจัดหาแหล่งน้ าใหม่ตามความเหมาะสม 
 7. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการด ารงชีวิตเพ่ือ  เอ้ืออ านวยต่อ
ความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาเพ่ือยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และเพ่ือเป็นการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
 7.1 รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และชุมชน 
 7.2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน  และ
สถานที่ต่างๆ ในต าบลให้เป็นต าบลน่าอยู่ 
 7.3  ส่งเสริมสนับสนุนการเฝูาระวัง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและก าจัดมลภาวะที่มีผล
ต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 7.4  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดท าโครงการและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน 
 8. นโยบายด้านการพัฒนาเด็ก และเยาวชน 
 สังคมชนบทไทยเป็นสังคมที่หล่อหลอมเด็กไทยในเชิงการก าหนดคุณค่าการเป็นผู้ สืบทอดทางศาสนา
วัฒนธรรม จารีตประเพณี การเติบโตขึ้นเพ่ือการเป็นเยาวชนที่ดี เด็กเป็นเสมือนดวงตาดวงใจของพ่อแม่ เป็น
สมาชิกในชุมชนดุจเครือญาติลูกหลานที่ต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่ปกปูองคุ้มครองอย่างเต็มที่  เกิดคุณค่า สร้าง
คุณภาพ คุณลักษณะของเด็กให้เป็นคนดีที่มีจิตใจอ่อนโยน ยิ้มง่าย เป็นมิตรมีน้ าใจ มีความเอ้ือเฟ้ือ รู้จักสัมมา
คารวะ  วางตนให้เหมาะสม รู้จักประมาณตน ด าเนินชีวิตที่เรียบง่าย เคารพตนเองและผู้อ่ืน ดังนี้ 
 8.1 พัฒนาส่งเสริมให้มีความม่ันใจในตนเองแบบสากลแต่มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตนแบบวัฒนธรรม
ไทย มีน้ าใจ ใฝุสันติ รักความยุติธรรม มีความซื้อสัตย์สุจริตเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เป็นมิตรกับทุกคน รักธรรมชาติ 
 8.2 สร้างเสริมให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  การด ารงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ชนบทธรรมเนียม
ประเพณี วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  ใฝุศึกษาหาความรู้  มีความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
ภาษาคอมพิวเตอร์ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 8.3 สร้างเสริมให้รู้จักสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ จิตส านึกสาธารณะในการเมืองระบอบประชาธิปไตย  
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 8.4 สร้างเสริมการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง การรู้จักพ่ึงตนเองได้  การเป็นผู้มีความอดทน สู้
งาน รู้จักประหยัด อดออม มีทักษะการจัดการ และการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.5 สร้างเสริมการรู้จักคุณค่าของตนเอง  ยอมรับในความแตกต่างแห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืนและเกิดประโยชน์สุขแก่ทุกฝุาย 
 8.6 สร้างเสริมการมีทักษะชีวิตในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีภูมิต้านทานของจิตใจที่เข้มแข็งจน
สามารถปฏิเสธกับภัยอันตรายต่าง ๆ ที่กระตุ้นยั่วยุให้หลงผิดได้ 
 8.7 สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ ภาษาศาสตร์ ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในระดับ
ชุมชน  ระดับชาติ และนานาชาติ 
 
 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง   มีลักษณะที่ตั้งส่วนใหญ่เป็นชุมชน
ชนบท  ที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นกลุ่มตามแนวถนนเป็นส่วนใหญ่   เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่จะปฏิบัติงานใน
เมือง  และมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตต าบล   คาดว่าจะมีสัดส่วนการขยายตัวของชุมชนจะมากขึ้น   และจะมีปัญหา
ด้านอื่น ๆ ตามมา   จึงได้ริเริ่มก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   โดยการปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืน ฐานในการด ารงชีวิตและให้การบริการอ่ืน ๆ   และก าหนดนโยบายเริ่มต้นให้ชุมชนสงบสุขน่าอยู่ 
โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอยรวมตลอดถึงการส่งเสริมการศึกษา   ให้คนมีความรู้มีคุณภาพและ
ให้ชุมชนน่าอยู่อาศัย   โดยกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลทีดี 
  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง   ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 
๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙  ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบล ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)   ที่ผ่านมา
เน้นการสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น   ทั้งในด้านความจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต   ด้วยการกระจายการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะ   ถนน   ไฟฟูา   ท่อระบายน้ า   และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ถึงแม้ว่าที่ผ่านมามีสัดส่วนในด้านการพัฒนาเน้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่าด้านคุณภาพชีวิตก็ตาม   แต่เป็นไป
ตามความต้องการของประชาชนภายในท้องถิ่น 
  จากผลการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง   ได้สร้างความ
เจริญเติบโต   และความสะดวกสบายในการบริการสาธารณะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ   สังเกตได้จากการสอบถามจาก
ประชาชนภายในท้องถิ่น   และการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งแนวทางพัฒนา
ขั้นต่อไปควรที่จะก าหนดสัดส่วนการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   ด้านคุณภาพชีวิต   และด้านสิ่งแวดล้อม 
ควบคู่กันในสัดส่วนที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองร่วมกับคณะท างานโครงการบูรณาการชุมชนระดับต าบล ได้
ด าเนินการจัดท าประชาคมเพ่ือจัดท าแผนบูรณาการชุมชนระดับต าบล   โดยได้แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา  ๑๐  
ด้านด้วยกัน  คือ 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
๑.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนว 
ทางพระราชด าริ 
 

๑.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามรถในการพัฒนาอาชีพ 
๒.ประชาชนยังมีค่านิยมในการท าเกษตรแบบดังเดิม 
ไม่เข้าใจเข้าถึงในการพัฒนาด้านแนวทางพระราชด าริ 
 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
การศึกษา 
 

๑.บุคลากรทางการศึกษาไม่พอเพียง 
๒.ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์การ 
ศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
๒.ค่านิยมผู้ปกครองส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียง 
๓.สภาพเศรฐกิจปัจจุบันส่งผลต่อการศึกษาของเยาวชน 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการเกษตร 
 

๑.ปัญหาความยากจน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
๒.การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
๓.ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า 
ท าให้รายได้ไม่พอเพียง 
๔.ขาดการร่วมกลุ่มของเกษตรกร 
๕.ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
๖.ปัญหาพื้นที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง 
๗.เส้นทางการขนส่งสินค้าช ารุด เสียหาย ท าให้การขนส่ง
สินค้าล่าช้า สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการ 
พัฒนาสังคม 

๑.ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
๒.ปัญหาครอบครัว สังคมไม่เข้มแข็ง 
๓.การดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุจากรัฐยัง
ไม่ทั่วถึง 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการ 
พัฒนาสาธารณสุข 
 

๑.ขาดบุคลาการที่มีความรู้ความสามารถ 
๒.ขาดเครื่องมือที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
๓.พ้ืนที่สุ่มเสี่ยงมีโรคระบาดโรคติดต่อ 
๔.ประชาชนในชุมชนขาดความเข้าใจหลักสุขภาพ 
๕.ชุมชนขาดจิตส านึกในการดูแลความสะอาดของชุมชน 
ท าให้เกิดเป็นแหล่งเพาะเชื้อไข้เลือดออกเป็นประจ าทุกปี 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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๖.ประชาชนไม่เข้าร่วมโครงการขัดกรองโรค 
๗.มีปัญหาครอบครัวท าให้เกิดปัญหายาเสพติด 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

๑.ถนนช ารุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
บ่อยครั้ง 
๒.ถนนไม่ได้มาตรฐาน  เนื่องจากเป็นถนนลูกรังและแคบ
ไม่มีไหลทาง 
๓.ขาดงบประมาณในการขยายไฟฟูา 
๔.น้ าส าหรับอุปโภค-บริโภคไม่พอเพียงพอ 
๕.ไฟฟูาสาธารณะไม่พอเพียง 
๖.ระบบเสียงตามสายใช้งานไม่ได้ 

๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา  
การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
 ประเพณี และกีฬา   
 

๑.ขาดพ้ืนที่ในการเล่นกีฬา 
๒.ขาดอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา 
๓.ขาดผู้มีความสามรถเฉพาะด้านในการให้ค าแนะน า 
๔.ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
๕.ขาดการส่งเสริมหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัด 
การบ้านเมืองที่ดี 
 

๑.ประชาชนไม่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาท้องถิ่น 
๒.การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ การให้บริการประชาชน 
ยังไม่ทั่วถึง ขาดการบริการเชิงรุก 
๓.ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์การ 
ศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
๓.มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาความต้องการ
ของประชาชน 

๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา 
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 
 

๑.ไม่มีการติดปูายไฟสัญญาเตือนทางแยก 
๒.ไม่มีการก่อสร้างเนินลูกระนาด 
๓.มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
๔.ประชาชนไม่มีจิตส านึกในการใช้เส้นทางสัญจร 
๕.ถนนช าหลุดเป็นหยุดให้เกิดอุบัติเกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน 

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๑.ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๒.ปัญหาผักตบชวา วัชพืช 
๓.สภาพคลองตื้นเขิน 
๔.ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ 

ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลัก  SWOT  Analysis   และจัดล าดับ 
ความส าคัญของปัญหา   โดยใช้วิธีการ  Rating  Scales   มีเกณฑ์ที่จะใช้ส าหรับการจัดล าดับความส าคัญ 
ปริมาณปัญหา  ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์  ความร้ายแรงและความเร่งด่วน   โดยเฉพาะปัญหาด้าน
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โครงสร้างพ้ืนฐาน   ปัญหาด้านเศรษฐกิจชุมชน  ปัญหาการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ปัญหาสุขภาพของ
ประชาชน   ปัญหายาเสพติด   ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   ตามล าดับ   โดยมีเปูาหมาย
วัตถุประสงค์ต้องการให้   “ประชาชนอยู่อย่างพอเพียง  มีความสุข  ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี” 
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ  การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง   ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคต   โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT   ดังนี้ 

 
(๑)  จุดแข็ง  (S : Strength) 

-   องค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ   และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

-   มีสถานศึกษา  ๗  แห่ง  สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่าง   
          เพียงพอ พร้อมทั้งโรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อีก  
       ๕ แห่ง 

-    ประชาชน  ผู้น าชุมชน มคีวามพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

       -    ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
    -    ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
    -    ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ 

  ข้าว  อ้อย  เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
   -    มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการ
  ในพ้ืนที่ 

    -    มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
- ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
- มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  

   -    องค์การบริหารส่วนต าบล  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ
  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   -    มีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นของชุมชนและเป็น
  ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

- มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารข้าว ฯลฯ 
- มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

  -    ผู้น าชุมชนหมู่บ้านมีความสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมกันใน      
  การปกครองและบริหาร การพัฒนา 

-    มีการประสานร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการในอ่ืนๆใน
พ้ืนที ่
 
 
 
 (๒)  จุดอ่อน (W : Weakness)   
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   -  การคมนาคมไม่สะดวก  สภาพถนนบางเส้นทางเป็นดินและลูกรัง  ใช้การ 
     ไม่ได้ในฤดูฝน 
     -  ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง  การก าหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร 
   -  เป็นสังคมชุมชนชนบทไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจ    
      ของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 

    -  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียง 
      อย่างเดียวท าให้ขาดรายได้ 

    -  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง  
     ข้าวของราคาแพงเพราะต้องน ามาจากแหล่งอ่ืนหรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคา 

       ค่าขนส่งเข้าไปอีกเช่นน้ ามัน  เสื้อผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ   
     -  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอก 

       ฤดูกาล 
    -  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
    -  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะ 

     ด้านเช่น ด้านงานการเกษตร ด้านงานสาธารณสุข ฯลฯ  ประกอบกับ เครื่องมือไม่เพียงพอ 
   เนื่องจาก งบประมาณจ ากัด 

      -  ไม่มีแหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  ประชาชนไม่ได้รับความ 
    สะดวกในการติดต่อ เนื่องจากอยู่ห่างไกล      
   -  มีการย้าย  อพยพไปท างานในเมือง  เป็นเหตุแห่งการอาจก่อให้เกิดปัญหา 
     ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(๓)  โอกาส (O : Opportunity)   
 - จังหวัดนคราชสีมา  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วน 

    ต าบลที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
    - พ้ืนทีส่่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางเกษตร เหมาะสมแก่การเพาะปลูกข้าว พืชพันธ์ทาง   
  การเกษตร 
           - ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป   
  ระบบราชการท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
    - รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
    - ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการ 

    ท้องถิ่น 
 

   
   
 
 
 
 
  (๔)  ข้อจ ากัด  (T : Threat) 
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 -  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบ 
     กับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  
   นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 
 -  พ้ืนที่ความรับผิดชอบบริเวณกว้าง  งบประมาณในการบริหารจัดการ 

     โครงสร้างพื้นฐานมีอย่างจ ากัด จึงไม่ทั่วถึง 
    -  งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
   -  กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวใน 

     การบริหารงาน 
    -  การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การ  

     ปฏิบัติงานความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
    -  การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการ 
   แก้ปัญหาได้  ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้  ยากมาก 

                องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  
เพ่ือชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  ได้ด าเนินการวิเคราะห์  ข้อมูล  ดังต่อไปนี้   
 (๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 

  -  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

   ๑ )มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 6๐ เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 8๐ โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะ
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณที่มีจ ากัด และการสึกกร่อนของถนนแต่ละสาย  การแก้ปัญหาคือ  บริหารงบประมาณที่มี
อย่างจ ากัดโดยการเกลี่ยงบประมาณให้ทุกหมู่บ้านอย่างเท่าเทียมกัน และจัดล าดับความส าคัญกับถนนสายหลักที่
ประชาชนใช้ร่วมกัน และปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 

            ๒) การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  
เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะจึ งไม่สามารถด าเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชน
ในพ้ืนที่   และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

    ๓) การประปา องค์การบริหารส่วนต าบลมีประปาหมู่บ้านทั้งหมด ๑๑ 
หมู่ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองรับผิดชอบก ากับดูแลโดยกิจการประปาให้เป็นหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารกิจการประปาของแต่ละแห่งในการดูแล  ปัญหาที่พบคือ  ปัญหาเรื่องงบประมาณในการจัดเก็บไม่
พอกับการบริหารจัดการเนื่องจากค่าหน่วยประปาที่ถูก จัดเก็บไม่พอจ่ายค่าไฟฟูา และการจัดท าน้ าประปาไม่มี
คุณภาพเท่าท่ีควร และปัญหาขาดน้ าดิบในการท าประปาในช่วงฤดูแล้ง 
  
    
 (๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 



58 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  9๐ เช่น ข้าว 
ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก  ประชากรบางส่วนมี
รายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตร
ต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ าท่วมเป็นประจ า  
บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการท าการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็น
ชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู้รางระบายน้ ามี
มากขึ้น  เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังองค์การบริหารส่วนต าบล  การแก้ปัญหาคือองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้
ลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการท าความสะอาดท่อและรางระบายน้ าในชุมชน โดยการจ้ าง
แรงงานในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบายน้ าลดลง  ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมมากขึ้น  และท าให้
ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ   เพ่ือให้
ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้าน
การตลาด  
 
 (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
           ด้านแรงงาน 

 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน 
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
          จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ

ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  
โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผล
ในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่
เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลสาธารณสุข   จัด
กิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   

 

  
 
 
 
 ด้านการศึกษา 
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      จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียน
ภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียน
ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  80  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี   
  ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
     จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  ประชากรในเขต
องค์การริหาร่วนต าบลคลองเมืองให้ความร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  
ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การ
แก้ปัญหาคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝุายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึง
โทษของการดื่มสุรา  ให้ชุชนเห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแด๊นส์  งาน
ประเพณี  เป็นต้น 
  ด้านยาเสพติด  
     ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง  จากการที่ทางสถานี
ต ารวจภูธรคลองเมืองได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง มีผู้ที่ติดยา
เสพติดแต่เม่ือเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  
ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหา
สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การ
ฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ก็ได้ให้
ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 (๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับ
เพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ า 
ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษปัญหาคือเมื่อฤดูฝนหลากน้ ามาจ านวนมากอาจท าให้เกิดน้ าท่วมได้และเสียหายต่อพ้ืนที่
ท าการเกษตร และเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งไม่มีน้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี
การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบในการแก้ไขการแก้ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองจัดสรร
งบประมาณในการขุดลอกแหล่งน้ าต่างๆและขอรับงบประมาณจากหน่วยงานที่มีศักยภาพมากกว่าเพ่ือมา
ด าเนินการให้ 

(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองประชาชนให้ความร่วมมือกับต่างๆเช่น

ด้านการเลือกตั้งการประชุมประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาจากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองเมืองจัดขึ้นมีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน  และประชาชนได้รับประโยชน์ 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดโครงการอบรม
ศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน อสม. และผู้น าหมู่บ้าน  โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชน
อีกหลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้เจริญเท่าเทียม
กับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนๆและองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มี
อัตราก าลังพนักงานที่จ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ 
  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองนั้น  ได้ท าการ
ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

  ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวัง
และ แนวโนม 

อนาคต 

๑.ด้านแนวแนวทาง
พระราชด าริ 

๑ ) ข า ด บุ ค ล า ก ร ที่ มี
ความรู้ความสามรถใน
การพัฒนาอาชีพ 
 
 
 
 
 
๒)ประชาชนยังมีค่านิยม
ในการท า เกษตรแบบ
ดังเดิมไม่เข้าใจเข้าถึงใน
การพัฒนาด้านแนวทาง
พระราชด าริ 

- เพิ่มบุคลากรที่มี
ความรู้
ความสามารถการ
พัฒนาอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ส่งเสริมรณรงค์
ให้ประชาชนหัน
มาท าเกษตรตาม
แนวพระราชด าริ 
 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
คลองเมือง 
 
 
 
 
 
 
 

 
-เกษตรกรต าบล
คลองเมือง 
 
 

-มีบุคลากรที่มี
ความรู้
ความสามารถการ
พัฒนาอาชีพ 
ท าให้เกษตรกรหัน
มาท าเกษตรตาม
แนวพระราชด าร ิ
 
- เกษตรกรหันมา
ท าเกษตรตามแนว
พระราชด าริมาก
ขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาน สถานการณ์ภาพ ขอบขายและ พื้นที่เปาหมาย/ ความคาดหวังและ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ปริมาณของ
ปัญหา/ 

ความต้องการ  

กลุ่มเป้าหมาย แนวโนม 
อนาคต 

๒.ด้านกาศึกษา ๑)บุลากรทางการศึกษา
ไม่เพียงพอ 
 
๒) การศึกษาสื่อการ
เรียนการสอนยังไม่
พอเพียง เด็กนักเรียน
ไม่ได้รับการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัว
ยากจน    
 
 
๓)สภาพเศรษฐกิจมีผล
ต่อการศึกษาของ
เยาวชน 
 
๔.ค่านิยมของผู้ปกครอง
ในการส่งบุตรหลานไป
เรียนในโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียง 

-บุคลากรใน
สถานศึกษา 

 
-สังคมในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-การมีรายได้
ของประชาชน 
 
 
-ผู้ปกครอง 
 
 
 

 

-บุคลากรใน
สถานศึกษา 

 
- เด็กนักเรียนในเขต
อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ผู้ปกครองเยาวชน 
ในเขตต าบลคลอง
เมือง 
 
-ผู้ปกครองในเขต
ต าบลคลองเมือง 
 
 
 

 

-เพ่ิมบุคลการให้
พอเพียงต่อ
การศึกษาในพ้ืนที่ 
- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  
เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 
 
 
 
 
-มีการเพิ่มรายได้
ให้กับประชาชน 
 
 
-ผู้ปกครองมี
ค่านิยมใหม่ในการ
ส่งบุตรหลานเข้า
เรียนหนังสือใน
โรงเรียนภายในเขต
ต าบลคลองเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปัญหา/ 
ความต้องการ  

๓. ด้าน
การเกษตร 

๑) ขาดการรวมกลุ่มผลิต
สินค้าท่ีเข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 
๒) ขาดแหล่งเงินลงทุน
ในการท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 
 
3) ประชาชนขาด
สถานที่จ าหน่ายสินค้า 
 
 
๔) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่ า 
 
๕)ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหล่งรับ
ซ้ือ 
 
๖) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้างงาน 
 
 

- การเข้มแข็ง
ของกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
- การลงทุน 
 
 
 
- ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 
 
-สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
-ถนนในการ
ขนส่งไม่สะดวก 
 
 
- ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 
 
 
 
 
- ประชาชนในเขต
อบต. 
 
 
- ร้านค้าตลาดกลาง
ของต าบล 
 
 
- เกษตรกรรวมกลุ่ม
ในพ้ืนที่ 
 
-  ถนนในการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 
 
 
-  ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ประชาชน
สามารถรวมกลุ่ม
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เข้มแข็งสามารถ
ด าเนินการได้เอง
โดยไม่พึงหน่วยงาน
ราชการ 
- มีการเพ่ิมแหล่ง
เงินทุนในการท า
กิจการและ
ประกอบอาชีพ 
- มีร้านค้าตลาด
กลางของต าบล 
ในการขายจ าหน่าย
สินค้าภายในต าบล 
- ผลผลิตทาง
การเกษตรมีราคา
สูงขึ้น 
-มีถนนในการขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรสะดวด
รวดเร็ว 
- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปัญหา/ 
ความต้องการ  

อนาคต 

๓.ด้านการเกษตร 
 

๗) คลองส่งน้ าตื้นเขิน 
 
 
 
 
๘) น้ าไม่พอเพียงท า 
การเกษตร 
 
 
 
 
๙)เกษตรกรขาดความรู้
ความเข้าใจของเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 
 
 
 

- การท า
การเกษตร 
 
 
 
- การท า
การเกษตร 
 
 
 
 
-เกษตรกร 

- เกษตรกร 
 
 
 
 
- เกษตรกร 
 
 
 
 
 
- เกษตรกร 

- ขุดลอกคลอง 
หนอง บึงที่ตื้นเขิน 
ให้มีน้ าใช้ตลอดทั้ง
ปี 
 
- ปลูกพืชที่ใช้น้ า
น้อย และงดการท า
เกษตรนอกฤดูกาล 
 
 
 
-เกษตรหันมาปลูก
พืชตามแนวทาง
ของเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปัญหา/ 
ความต้องการ  

๔.ด้านการ
พัฒนาสังคม 

๑) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว อยู่ตามล าพัง 
และรับภาระในการดูแล
เด็ก 
 
 
๒) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 
 
 
 

- สังคมในชุมชน 
 
 
 
 
 
- สังคมในชุมชน 
 
 
 
 
 
 

- เด็กและผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
- ผู้พิการ 

- เด็กและผู้สูงอายุ
ได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและท่ัวถึง 
 
 
- ผู้พิการได้รับการ
ดูแล 
 

-  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปัญหา/ 
ความต้องการ  

๕.ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

1) ประชาชนอายุตั่งแต่ 
40 ปี ขึ้นไปไม่ได้ตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
 
๒) ประชาชนร้อยละ 40 
สูบบุหรี่ และดื่มสุรา เป็น
ประจ า 
 

-สังคมในชุมชน 
 
 
 
-สังคมในชุมชน 
 

- ประชาชนที่อายุ 
40  ขึ้นไป 
 
 
 

- ประชาชนที่สูบบุหรี่ 

- ประชาชนที่อายุ 
40  ขึ้นไปได้รับ
การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
- ประชาชน
สามารถเลิกสูบบุหรี่
และเลิกสุราได้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปัญหา/ 
ความต้องการ  

๖.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

๑) พื้นที่รับผิดชอบมีขนาด
ที่กว้าง หมู่บ้านชุมชนอยู่
ห่างไกลกัน ถนนมีจ านวน
มากสายการคมนาคมไม่
สะดวก งบประมาณไม่
เพียงพอต่อการก่อสร้าง
ถนน 
 
2) ไฟฟูาส่องสวา่งทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่ไดท้ั้งหมด 
 
 
 
3) ชุมชนขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ ายงัไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 
 

- ถนน คสล. ถนน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 
 
 
 
 
- ไฟฟูา 
 
 
 
 
 
 
- รางระบายน้ าทั้ง 
๑๑ หมู่บ้านในเขต
ต าบลคลองเมือง 
 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
คลองเมือง 
 
 
 
 
 
- ใช้ชุมชนหมู่บ้าน 
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
คลองเมือง 
 
 
 
- พื้นที่ในเขตชุมชน 
หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ประชาชนมีถนนที่
ใช้ในการสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และ 
ปลอดภัย 
 
 
 
- ชุมชนมีแสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได ้
 
- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตนั ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๗. ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณี และกา
กีฬา 

๑)พัฒนาพื้นที่ในเขต
ต าบลคลองเมืองให้เป็น
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
เป็นสถานที่ออกก าลัง
กายของต าบล 
 
 
 
๒)ประชาชนยังขาดการ
ให้ความส าคัญและการ
ร่วมมือในการร่วม
กิจกรรมทางศาสนา 
 
 
๓)ประชาชนยังขาดความ
ร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ต าบล 

-สังคมชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
-สังคมชุมชน 
 
 
 
 
 
-สังคมชุมชน 
 

-อ่างน้ าบ้านดงพลอง 
 
 
 
 
 
 
 
-สร้างสังคมชุมชนให้
เข้มแข็ง 
 
 
 
 
-สร้างสังคมชุมชนให้
เข้มแข็ง 

เพ่ือพัฒนาอ่างน้ า
บ้านดงพลองให้เป็น
แหล่งแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจและเป็น
แหล่งที่ออกก าลัง
กายในต าบลคลอง
เมือง 
 
-ประชาชนในสังคม
ชุมให้ความส าคัญ
และเข้าร่วมท าใน
การท ากิจกรรมทาง
ศาสนา 
 
ประชาชนให้ความ
ร่วมมือในการเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาต าบล
เพ่ิมมากข้ึน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนม 
อนาคต 

๘.การบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

1) การส่งเสริมการ
บริการ  ประชาชนไม่
สามารถเข้าสู่ข้อมูล
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง 
 
 
 
2) การปฏิบัติงาน
ราชการปัจจุบันมีระบบ
สารสนเทศมากขึ้นเป็น
เหตุให้บุคลาการขาด
ความช านาญในการใช้
เทคโนโลยี 
 
3) ประชาชนไม่ให้
ความส าคัญในการมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงาน
ราชการมากเท่าท่ีควร 

- บุคลากรของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 
 
 
 
- บุคลากรของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 
 
 
 
- ประชาชน 

- บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลและประชาชน
ในพ้ืนที่ 
 
 
 
-บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 
 
 
 
-ประชาชน 

- ประชาชน
สามารถเข้าสู่ข้อมูล
ข่าวสารจากทาง
ราชการอย่างทั่วถึง 
 
 
 
-ฝึกอบรม เพื่อ
พัฒนาการท างาน
ในต าแหน่งหน้าที่ 
 
 
 
 
-ประชาชนให้
ความส าคัญกับการ
มีส่วนร่วมกับส่วน
ราชการเพ่ิมมากขึ้น 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนม 
อนาคต 

๙.ด้าการรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิติและ
ทรัพย์สิน 

๑ ) ไ ม่ มี ก า ร ติ ด ปู า ย
ไฟสัญญาณเตือนทาง
แยก 
 
 
 
๒)ไม่มีการก่อสร้างเนิน
ลูกระนาด 
 
๓)ประชาชนไม่มี
จิตส านึกในการใช้
เส้นทางสัญจร 
 
 
 
๔)ถนนช าหลุดเป็นเหตุ
ให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
จนท าให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สิน 
 

- ถนนในต าบล
คลองเมือง 
 
 
 
 
- ถนนในต าบล
คลองเมือง 
 
-ประชาชนใน
สังคม 
 
 
 
 
- ถนนในต าบล
คลองเมือง 

- ถนนในต าบลคลอง
เมือง 
 
 
 
 
- ถนนในต าบลคลอง
เมือง 
 
-ประชาชนในสังคม 
 
 
 
 
 
-ถนนในต าบลคลอง
เมือง 

- มีการติดตั้งปูาย
ไฟสัญญานเตือน
ทั่วถึง 
 
 
 
- มีการติดตั้งลูก 
ระนาคทั่วถึง 
 
-ประชาชนมี
จิตส านึกและให้
ความส าคัญกับการ
ใช้เส้นทางสัญจร
มากขึ้น 
 
-มีถนนที่มี
มาตรฐาน
ประชาชนเดินทาง
สะดวกไมเ่กิด
อุบัติเหตุ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนม 
อนาคต 

๑๐.ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๑)ส่งเสริมปลูกฝัง
ประชาชนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
๒)ส่งเสริมแก้ไขปัญหา
ผักตบชวา วัชพืช 
 
 
 
๓)สภาพคลองตื้นเขิน 
 
 
 
๔)ปัญหาเรื่องการบริหาร
จัดการขยะ 
 

-ประชาชนใน
สังคม 
 
 
-แหล่งน้ า 
สาธารณะใน
ต าบล 
 
 
-แหล่งน้ า
สาธารณะใน
ต าบล 
 
-สังคมชุมชน 

-ประชาชนในสังคม 
 
 
 
-แหล่งน้ า 
สาธารณะในต าบล 
 
 
 
-แหล่งน้ าสาธารณะ
ในต าบลคลองเมือง 
 
 
-สังคมชุมชน 
 
 
 

-ประชาชนชุมชนมี 
มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
-แหล่งน้ าสาธารณ
ด้านรับการแก้ไข
ปัญหาผักตบชวา 
วัชพืช 
 
-แหล่งน้ าสาธารณะ
มีการแก้ไขปัญหา
ตื้นเขิน 
 
-สังคมชุมชนมีการ
บริหารจัดการขยะ
ในชุมชน 
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 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

การเศรษฐกิจ แผนงานส่งเสริม
การเกษตรตามแนว
พระราชด าร ิ

ส านักงาน
ปลัด 

 

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
การศึกษา 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กอง
การศึกษา 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการเกษตร 

 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงาน
ปลัด 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

ส านักงาน
ปลัด 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข ส านักงาน
ปลัด 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา  
การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา   

 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษา 

8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัด 
การบ้านเมืองที่ดี 

 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 

9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา 
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

บริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักงาน
ปลัด 

10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและ
งานเคหะ 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 10 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 11 แผนงาน 
4 ส านัก/

กอง 
 

 ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

อบ
ต.

 ค
ลอ

งเม
ือง
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

  

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือ
น าไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570 )   จะต้องมีการติดตามและ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
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๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570 ) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 

     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 

     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 

     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 

     ๓.๘  แผนงาน (๕) 

     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลอืกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 

(๓)  

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบัจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศสุัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รว่มตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 

(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถงึความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 

(๕) 

 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  

เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ
การด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 

(โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  
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๓. ยุทธศาสตร ์

๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 

๔.๐  

๖๐ 

(๑๐) 

 

10 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๔ วสิัยทัศน ์

 

 

๓.๕ กลยุทธ์ 

 

๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

 

๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning) 

 

๓.๘ แผนงาน 

 

 

 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือแสดงให้เหน็ถึงความ
ชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์ท่ี
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(๕)  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

๓.๙ ความเช่ือมโยงของ 

ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 

 

 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570 )  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ 
ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570 )  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 

๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 

๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

 

     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ (๕) 

     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 

     ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 

     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับ Thailand ๔.๐  (๕) 

     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (๕) 

     ๕.๘  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาตมิั่งคง มั่งคั่ง  

            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 

     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 

     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะไดร้ับ (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

 

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 

และ Trend ปัจจัยและสถานการณก์ารเปลีย่นแปลงท่ีมผีลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพือ่น ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไวเ้ท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้
ก าหนดไว ้

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการใน
พืน้ท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัตริาชการตามที่บรรลุวตัถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากดา้นต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพิ้นที่ติดต่อกัน 

๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากดา้นต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลกัประชารัฐ 

๑๐  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 

๕.๑ ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 

 

 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

 

 

 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อใหก้ารพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 

(๕) 

 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตผุล วิธีการด าเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มคีวามเป็นไปได้ชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคืออะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปา้หมายหลายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเ้กิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี ๑๒ โดย 
(๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยดึเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ 
(๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกดิผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสร้างสังคมสงูวัยอย่างมี
คุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมภิาค
และความเป็นเมือง (๕) การสรา้งความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 

 

 

 

 

 

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

 

๕.๘ โครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-

Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม ท าน้อย ไดม้าก เช่น (๑) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภณัฑ์ไปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม (๓) เปลีย่นจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวจิัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
ได้ก าเนดิขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพฒันาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดสว่นหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพฒันาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) 
(๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  

 

 

 

 



150 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

 

ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ 
(measurable)  ใ ช้บอกประสิทธิผล ( effectiveness)  ใ ช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570 )  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของ
ประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจาก
เงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของ
ท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570 ) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570 )   

ยุทธศาสตร์ 
อปท.  

2566 2567 2568 2569 2570 

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

1.ยุทธศาสตร์ 
สานต่อแนวทาง

พระราชด าร ิ

5 320,000 5 320,000 5 320,000 5 320,000 5 320,000 

2.ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการศึกษา 17 7,207,356 17 7,207,356 17 7,207,356 17 7,207,356 17 7,207,356 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 

12 1,250,000 12 1,250,000 12 1,250,000 12 1,250,000 12 1,250,000 

4.ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาสังคม 
10 15,750,000 10 15,750,000 10 15,750,000 10 15,750,000 10 15,750,000 

5.ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาสาธารณสุข 
26 1,925,000 26 1,925,000 26 1,925,000 26 1,925,000 26 1,925,000 

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
9 7,260,000 9 7,260,000 9 7,260,000 9 7,260,000 9 7,260,000 

7.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการ

ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี 

และกีฬา 

13 1,500,000 13 1,500,000 13 1,500,000 13 1,500,000 13 1,500,000 

8.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

20 2,840,000 20 2,840,000 20 2,840,000 20 2,840,000 20 2,840,000 



153 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
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9.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ

รักษาความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

12 2,915,000 12 2,915,000 12 2,915,000 12 2,915,000 12 2,915,000 

10.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

8 1,050,000 8 1,050,000 8 1,050,000 8 1,050,000 8 1,050,000 

รวม 132 42,017,356 132 42,017,356 132 42,017,356 132 42,017,356 132 42,017,356 
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการทีส่ามารถด าเนินการได้ ( 40 โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

  - 

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม - - 

๔ จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = .......... +  

- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได ้

- ข้อบัญญัติ = ......... + 

- เงินสะสม = .......... 

 - 

 

    (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย

ได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
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(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  
วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนว
ทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิด เหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  
โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถ
ด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่ าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษ
สุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การ
ท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  
สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการ
สาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิด
ภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่า
มีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับ
ประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมา
ของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนใน
เส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนา
อาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข 
ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการ
จัดการได้ 

    

 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
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   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  
ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  
ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  
แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การ
เลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพื้นที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 
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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)

1) ยุทธศาสตร์สานต่อแนว
ทางพระราชด าริ
  1.1 แผนงานส่งเสริมการ 5 320,000 5 320,000 5 320,000 5 320,000 5 320,000 25 1,600,000

       เกษตรตามแนวพระ
       ราชด าริ

รวม 5 320,000 5 320,000 5 320,000 5 320,000 5 320,000 25 1,600,000

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา
  2.1 แผนงานการศึกษา 17 7,207,356.00 17 7,207,356.00 17 7,207,356.00 17 7,207,356.00 17 7,207,356.00 85 36,036,780

รวม 17 7,207,356.00 17 7,207,356.00 17 7,207,356.00 17 7,207,356.00 17 7,207,356.00 85 36,036,780

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตร
  3.1 แผนงานการเกษตร 12 1,250,000 12 1,250,000 12 1,250,000 12 1,250,000 12 1,250,000 60 6,250,000

รวม 12 1,250,000 12 1,250,000 12 1,250,000 12 1,250,000 12 1,250,000 60 6,250,000

รวม 5 ปี

2. บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
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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) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10 15,750,000 10 15,750,000 10 15,750,000 10 15,750,000 10 15,750,000 50 78,750,000

รวม 10 15,750,000 10 15,750,000 10 15,750,000 10 15,750,000 10 15,750,000 50 78,750,000

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาธารณสุข
    5.1 แผนงานสาธารณสุข 26 1,925,000 26 1,925,000 26 1,925,000 26 1,925,000 26 1,925,000 130 9,625,000

รวม 26 1,925,000 26 1,925,000 26 1,925,000 26 1,925,000 26 1,925,000 130 9,625,000

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
   6.1 แผนงานอุตสาหกรรม 31 14,410,000 31 14,410,000 31 14,410,000 31 14,410,000 31 14,410,000 155 72,050,000

        และการโยธา
รวม 31 14,410,000 31 14,410,000 31 14,410,000 31 14,410,000 31 14,410,000 155 72,050,000

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา
   7.1 แผนงานศาสนา 13 1,500,000 13 1,500,000 13 1,500,000 13 1,500,000 13 1,500,000 65 7,500,000

        วัฒนธรรม 
         และนนัทนาการ

รวม 13 1,500,000 13 1,500,000 13 1,500,000 13 1,500,000 13 1,500,000 65 7,500,000

ปี 2565 รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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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)

8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบา้นเมือง
ที่ดี
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 20 2,840,000 20 2,840,000 20 2,840,000 20 2,840,000 20 2,840,000 100 14,200,000

รวม 20 2,840,000 20 2,840,000 20 2,840,000 20 2,840,000 20 2,840,000 100 14,200,000

9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
9.1 แผนงานการรักษาความ 12 2,915,000 12 2,915,000 12 2,915,000 12 2,915,000 12 2,915,000 60 14,575,000

      สงบภายใน
รวม 12 2,915,000 12 2,915,000 12 2,915,000 12 2,915,000 12 2,915,000 60 14,575,000

10) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
10.1  แผนงานสร้างความเข้ม 8 1,050,000 8 1,050,000 8 1,050,000 8 1,050,000 8 1,050,000 40 5,250,000

แข็งของชุมชนและงานเคหะ
รวม 8 1,050,000 8 1,050,000 8 1,050,000 8 1,050,000 8 1,050,000 40 5,250,000

รวมทัง้สิน้ 154 49,167,356.00 154 49,167,356.00 154 49,167,356.00 154 49,167,356.00 154 49,167,356.00 770 245,836,780.00

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
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75 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
   1. ยุทธศาสตร์สานต่อแนวทางพระราชด าริ
       1.1  แผนงานส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชด าริ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่

เพือ่จัดอบรมและ
กิจกรรมทีน่ าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้
และจัดท าศูนย์สาธิต
ประจ าต าบล

ส่งเสริมการน า
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้กับประชาชน
ทีส่นใจ หมู่ที ่๑-๑๑

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ
กิจกรรมในการ
ส่งเสริมอาชีพ

ประชาชนน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใน
ชีวิตประจ าวัน

ส านักงานปลัด

2 ส่งเสิรมการปลูกพืช
เกษตรอินทรีย์เพือ่ลด
รายจ่ายเพิม่รายได้
ตามแนวทฤษฎีหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เพือ่จัดให้มีการ
อบรมอาชีพวิธีการ
ปลูกผักหวาน ,ปลูก
กล้วย, ข้าว,มัน
ส าปะหลัง , อ้อย ,
แตงโม ฯ

เกษตรกรทีป่ลูกพืช
เกษตรอินทรีย์ 
จ านวน  ๑๐๐ คน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีพืชเกษตร
อินทรีย์ในต าบล
มากขึ้น

เกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมให้มีการปลูก
เกษตรอินทรีย์ชีวิ
ภาพมีคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ดีขึ้น 
สามารถพึง่พาตนเอง
ได้

ส านักงานปลัด

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



76

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ

เพือ่เป็นอบรมและ
จัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้
คงอยู่

ประชาชนทีส่นใจ
หมู่ที ่๑ - ๑๑

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม
ไม่ถูกท าลาย

เป็นการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่

ส านักงานปลัด

4 โครงการธนาคารน้ า
ใต้ดิน

เพือ่การบริหาร
จัดการน้ ายกระดับ
คุณภาพชีวิตและ
สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน ลูกจ้าง
พนักงานจ้างและ
ประชาชน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีแหล่งกักเก็บน้ า
ไว้ใช้เมื่อเกิด
สถานการณ์ภัย
แล้ง

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและสร้างรายได้
ให้กับประชาชน ลด
ความเหล่ือมล้ าใน
สังคม

ส านักงานปลัด

5 โครงการจิตอาสา
ปลูกหญ้าแฝกตาม
แนวทางพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช

เพือ่ด าเนินการ
จัดหาหญ้าแฝกให้กับ
เกษตรกรต าบลคลอง
เมือง

เกษตรกร จ านวน 
 110 ราย

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ การพังทลายของ
หน้าดินลดน้อยลง

ป้องกันและลดการ
พังทลายของดิน

ส านักงานปลัด

รวม 5 โครงการ - - ๓๒๐,๐๐๐ 320,000 320,000 ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ - - -

งบประมาณ



77 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๓
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
       2.1  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
เล็ก

สนับสนุนศูนย์พฒันา
เด็กเล็กในต าบล 
จ านวน ๕ ศูนย์

เด็กในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กต าบลคลองเมือง 
จ านวน 180 คน

๙๒๖,๑๐๐ ๙๒๖,๑๐๐ ๙๒๖,๑๐๐ ๙๒๖,๑๐๐ ๙๒๖,๑๐๐ จ านวนเด็กและ
นักเรียนในเขต
พื้นที่ได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน

เด็กและนักเรียนใน
เขตพื้นที่ได้รับ
ประทานอาหาร

กอง
การศึกษา

2 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนในสังกัด
ต าบลคลองเมือง

สนับสนุนอาหาร
กลางวัน รร.ในเขต
ต าบล

นักเรียน จ านวน ๗00
 คน

๒,๙๔๐,๐๐๐ ๒,๙๔๐,๐๐๐ ๒,๙๔๐,๐๐๐ ๒,๙๔๐,๐๐๐ ๒,๙๔๐,๐๐๐ อาหารกลางวัน 
ครบ๕หมู่ ๑๐๐%

อาหารกลางวัน 
ครบ๕หมู่ ๑๐๐%

กอง
การศึกษา

3 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริมนม

สนับสนุนศูนย์พฒันา
เด็กเล็กในต าบล  
จ านวน ๕ ศูนย์

เด็กในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กต าบลคลองเมือง 
จ านวน 180 คน

344,916 344,916 344,916 344,916 344,916 จ านวนเด็กและ
นักเรียนในเขต
พื้นที่ได้
รับประทาน
อาหารเสริมนม

เด็กและนักเรียนใน
เขตพื้นที่ได้รับ
ประทานอาหาร
เสริมนม

กอง
การศึกษา

งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา



78

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)เด็กนักเรียนใน
สังกัดต าบลคลองเมือง

สนับสนุนศูนย์พฒันา
นักเรียนในสังกัด
ต าบลคลองเมือง

นักเรียนในสังกัด
ต าบลคลองเมือง
จ านวน 700 คน

๑,๓๔๑,๓๔๐ ๑,๓๔๑,๓๔๐ ๑,๓๔๑,๓๔๐ ๑,๓๔๑,๓๔๐ ๑,๓๔๑,๓๔๐ จ านวนเด็กและ
นักเรียนในเขต
พื้นที่ได้
รับประทาน
อาหารเสริมนม

เด็กและนักเรียนใน
เขตพื้นที่ได้รับ
ประทานอาหาร
เสริมนม

กอง
การศึกษา

5 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมประเพณี
วิถีพทุธทอ้งถิ่น

เพื่อน าหลักหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

ส่งเสริมการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงใช้กับ
ประชาชนที่สนใจหมู่ที่
 ๑ - ๑๑

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ/
กิจกรรมในการ
ส่งเสริมอาชีพ

ประชาชนน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน

กอง
การศึกษา

6 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกสถานที่

เพื่อใหเ้ด็กได้ศึกษา
เรียนรู้และศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้จริงได้รับ
ประสบการณ์ตรง

บคุลากรทางการศึกษา
เด็กเล็กและผู้ปกครอง
  จ านวน ๓๐๐ คน

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จ านวนเด็กเล็ก
และผู้ปกครอง 
เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๘๐

เด็กเล็กของศูนย์
พฒันาได้เรียนรู้
และศึกษานอก
สถานที่ท าใหม้ีการ
พฒันาการ
เหมาะสมกับวัย

กอง
การศึกษา

งบประมาณ



79

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการเสริมสร้าง
ก าลังใจของเด็ก
ปฐมวัย

๑.เสริมสร้างก าลังใจ
ในการเรียนหรือ
การศึกษาต่อในระดับ
ต่อไป ๒.เปน็การ
สร้างความรักความ
ผูกพนัธ์การให้
ความส าคัญระหว่าง
นักเรียนกับผู้ปกครอง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ต าบลคลองเมือง  
จ านวน ๑๘๓ คน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็ก
เล็กที่เข้าร่วม
โครงการ

เปน็ก าลังใจในการ
เรียนในระดับ
ต่อไปของเด็ก
ปฐมวัยและสร้าง
ความรักความ
ผูกพนัระหว่างเด็ก
กับผู้ปกครอง

กอง
การศึกษา

8 โครงการอบรมให้
ความรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

เพื่ออบรมใหค้วามรู้
คณะผู้บริหาร
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างเพื่อ
เตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (AEC)

คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง
จ านวน ๕๐ คน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
บคุลากรที่เข้าร่วม
โครงการ

คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วน
ต าบลและ
พนักงานจ้างมี
ความรู้ และพร้อม
ที่จะเข้าสู่
ประชาคมอาเชียน

กอง
การศึกษา

9 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บคุลากรทางการ
ศึกษา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของบุ
คลการทางการศึกษา
ใหม้ีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานการ
ด าเนินงานตามมาตร
ศพด .แหง่ชาติ

บคุลากรทางการศึกษา
 จ านวน ๑๓ คน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
บคุลากรที่เข้าร่วม
โครงการ

บคุลากรทางการ
ศึกษามีความรู้
ความสามรถ
ปฏิบติัหน้าที่ได้
เต็มศักยภาพ

กอง
การศึกษา

งบประมาณ



80

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการปฐมนิเทศ/
ประชุมผู้ปกครอง

เพื่อประชุมปฐมนิเทศ
ใหค้วามรู้กับ
ผู้ปกครองของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

ผู้ปกครองศูนย์พฒันา
เด็กเล็กจ านวน ๑๙๔ 
คน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็ก
เล็กที่เข้าร่วม
โครงการ

เปน็ก าลังใจในการ
เรียนในระดับ
ต่อไปของเด็ก
ปฐมวัยและสร้าง
ความรักความ
ผูกพนัระหว่างเด็ก
กับผู้ปกครอง

กอง
การศึกษา

11 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมเด็กและ
เยาวชน

เพื่อเปน็การ
เสริมสร้างใหเ้ด็กและ
เยาวชนกล้าคิด กล้า
ท าแสดงออกและเหน็
ความส าคัญของ
ตนเองในฐานะที่เปน็
อนาคตของชาติ

เด็กและเยาวชนใน
เขตต าบลคลองเมือง  
จ านวน 1,000 คน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็ก
เล็ก เยาวชน 
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ

เด็กและเยาวชน 
ได้แสดง
ความสามารถ 
กล้าคิด กล้าท า 
กล้าแสดงออก
ในทางที่ถูกต้อง
และเหน็
ความส าคัญของ
ตนเอง

กอง
การศึกษา

12 โครงการจัดภูมิทศัน์
สวนการเรียนรู้ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อมีสถานที่และ
ส่ิงแวดล้อมของศูนย์
ใหเ้หมาะสมในการ
จัดการเรียนรู้และ
เพิ่มแหล่งเรียนรู้ของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเมืองศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้น
หนองขามน้อย ศูนย์
ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เด็กเล็กศูนย์ร้อย
ละ ๘๐ ได้ใช้
บริการ

เด็กเล็กได้มีแหล่ง
เรียนรู้เพิ่มและ
สามรถเรียนรู้กับ
ส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติ

กอง
การศึกษา

งบประมาณ



81

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการแข่งขัน
ความเปน็เลิศของ
เด็กและเยาวชน

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก
และเยาวชนได้แสดง
ความสามารถทาง
วิชาการและเพื่อ
คัดเลือกเด็กและ
เยาวชนที่มีความเปน็
เลิศทางวิชาการ เพื่อ
พฒันาทกัษะและ
แข่งขันทางวิชาการใน
ระดับที่สูงขึ้นต่อไป

นักเรียน เด็กและ
เยาวชน ในเขตต าบล
คลองเมือง จ านวน 
800 คน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนนักเรียน 
เด็กและเยาวชน
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ ๘๐

เด็ก เยาวชน ได้
แสดง
ความสามารถและ
พฒันาทกัษะทาง
วิชาการใหเ้พิ่มพนู
มากย่ิงขึ้น

กอง
การศึกษา

14 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ส าหรับการบริหาร
สถานศึกษา เช่น 
อุปกรณ์การเรียน ชุด
นักเรียน ค่ากิจกรรม

นักเรียนในสังกัด
ต าบลคลองเมือง

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ผู้ใช้บริการศูนย์ฯ
 ร้อยละ 80

เด็กและนักเรียน
ได้รับการ
สนับสนุนด้าน
การศึกษา

กอง
การศึกษา

15 โครงการก่อสร้าง
ปา้ยสถานศึกษา
พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็ก
เล็กมีปา้ยชื่อที่เปน็
มาตรฐานและเปน็
การแจ้ง
ประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนทราบที่ต้ัง
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองเมือง
จ านวน ๔ แหง่

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของการ
ด าเนินการ

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมีปา้ยชื่อที่เปน็
มาตรฐานและเปน็
การแจ้ง
ประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนทราบ
ที่ต้ังของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

กอง
การศึกษา

งบประมาณ



82
แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการส่งเสริม
สุขภาพช่องปากใน
เด็กเล็กและเด็กก่อน
วัยเรียน

เพื่อใหผู้้ปกครอง ครู 
และผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้และสามารถ
ส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากเด็กเล็ก

ครู ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครอง จ านวน 
190 คน

๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ร้อย
ละ 80 สามารถ
ดูแลช่องปากเด็ก
เล็กได้

ผู้ปกครอง  ครู 
และผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้และ
สามารถส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก
เด็กเล็ก

กอง
การศึกษา

17 โครงการเฝ้าระวัง
และส่งเสริม
พฒันาการเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

เพื่อใหผู้้ปกครอง ครู 
และผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้และสามารถ
เฝ้าระวังและส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวัย

ครู ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครอง จ านวน 
190 คน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ร้อย
ละ 80 สามารถ
เฝ้าระวังส่งเสริม
พฒันาการเด็ก
เล็กได้

ผู้ปกครอง  ครู 
และผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้และสามารถ
เฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพฒันาการ
เด็กปฐมวัย

กอง
การศึกษา

รวม 17 โครงการ - - 7,207,356.00 7,207,356.00 7,207,356.00 7,207,356.00 7,207,356.00 - - -

งบประมาณ



83 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
       3.1  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมการ
เล้ียงสัตว์

เพือ่ส่งเสริมเกษตรกร
ในต าบลเล้ียงสัตว์
เศรษฐกิจ

เกษตรกรต าบล
คลองเมือง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เกษตรกรมีการ
เล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ
เพิม่รายได้
นอกจากการท า
การเกษตร

เกษตรกรต าบลคลอง
เมืองมีรายได้เพิม่ขึ้น
จากการเล้ียงสัตว์
เศรษฐกิจ

ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการอบรมให้
ความรู้การท าปุย๋หมัก

เพือ่ให้ความรู้การท า
ปุย๋หมักให้กับ
ประชาชน

ประชาชนทีส่นใจ 
ทัง้ 11 หมู่บ้าน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ลดต้นทุนการผลิต
ปุย๋

ให้ความรู้การท าปุย๋
หมักให้กับประชาชน

ส านักงาน
ปลัด

3 โครงการป้องกันโรค
ระบาดพืชผลทาง
การเกษตร

เพือ่ป้องกันการ
ระบาดของโรค
ระบาดพืชผลทาง
การเกษตร

เกษตรกรต าบล
คลองเมืองในพืน้ที ่
จ านวน ๑๑ หมู่

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พืชผลทาง
การเกษตรได้รับ
ความเสียหายลดลง

ป้องกันการระบาด
ของโรคระบาดพืชผล
ทางการเกษตร

ส านักงาน
ปลัด

4 โครงการศึกษาดูงาน
ภาคการเกษตร

เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน
ภาคการเกษตร

เกษตรกรต าบล
คลองเมืองในพืน้ที ่
จ านวน ๑๑ หมู่

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ งานภาคเกษตรมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

เพิม่ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของ
งานภาคการเกษตร

ส านักงาน
ปลัด

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



84

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการเล้ียงโค - 
กระบือ  ต าบลคลอง
เมือง

เพือ่สนับสนุนและ
ส่งเสริมการเล้ียงโค-
กระบือในต าบลคลอง
เมือง

เกษตรกรต าบล
คลองเมืองในพืน้ที ่
จ านวน ๑๑ หมู่

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีกลุ่มอาชีพเล้ียง
โค กระบือ

สนับสนุนและ
ส่งเสริมการเล้ียงโค-
กระบือในต าบลคลอง
เมือง

ส านักงาน
ปลัด

6 โครงการฝึกอบรม
ปลูกผักออแกนิก

เพือ่อบรมให้ความรู้
และจัดท าแปลง
สาธิตการปลูกผักออ
แกนิก

เกษตรกรต าบล
คลองเมืองในพืน้ที ่
จ านวน ๑๑ หมู่

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีแปลงสาธิตการ
ปลูกผักออแกนิก

เกษตรมีความรู้และมี
แหล่งเรียนรู้การปลูก
ผักออแกนิก

ส านักงาน
ปลัด

7 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณหน้า
ส านักงาน

เพือ่ปรับปรุงบริเวณ
หน้าส านักงานให้มี
ความสวยงาม

ประชาชนทีม่า
ติดต่อราชการ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้มาติดต่อราชการ
มีความพอใจ

เป็นการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้เกิด
สภาพแวดล้อมทีดี่

ส านักงาน
ปลัด

8 โครงการรณรงค์ลด
การเผาไหม้และพืน้ที่
การเกษตรเพือ่ลด
ภาวะโลกร้อนและ
ปัญหามลพิษทาง
อากาศ

เพือ่รณรงค์และจัด
กิจกรรมเพือ่ลดการ
เผาพืน้ทีก่ารเกษตร
ลดภาวะโลกร้อนและ
ปัญหามลพิษทาง
อากาศ

เกษตรกรต าบล
คลองเมืองในพืน้ที ่
จ านวน ๑๑ หมู่

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เกษตรกรได้รับ
ความรู้และ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได้

เกษตรกรมีรายได้
เพิม่มากขึ้น

ส านักงาน
ปลัด

9 โครงการปรับปรุง/ต่อ
เติมเรือนเพาะช า

เพือ่ปรับปรุงและต่อ
เติมเรือนเพาะช า
บริเวณหลังส านักงาน

ประชาชนในพืน้ที่
ทีม่ารับบริการ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนต าบล
คลองเมือง

มีเรือนเพาะช าทีไ่ด้
มาตรฐาน

ส านักงาน
ปลัด

งบประมาณ



85

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการอบรมการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่

เพือ่อบรมให้ความรู้
การปลูกพืชเศรษฐกิจ
 เช่น กัญชา กัญชง

เกษตรกรต าบล
คลองเมืองในพืน้ที ่
จ านวน ๑๑ หมู่

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนต าบล
คลองเมือง

มีเรือนเพาะช าทีไ่ด้
มาตรฐาน

ส านักงาน
ปลัด

11 โครงการแลกเปล่ียน
ข้าวพันธ์ดีเพิม่
ผลผลิตทีม่ีคุณภาพ

เพือ่ด าเนินการจัดหา
ข้าวพันธ์ดีมา
แลกเปล่ียนกับ
เกษตรกรในต าบลเพือ่
เพิม่ผลผลิตทีม่ี
คุณภาพ

เกษตรกรต าบล
คลองเมืองในพืน้ที ่
จ านวน ๑๑ หมู่

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ คุณภาพผลผลิต
จากการ
แลกเปล่ียนพันธ์
ข้าว

เกษตรกรมีรายได้
จากการปลูกข้าวเพิม่
มากขึ้น

ส านักงาน
ปลัด

12 โครงการป้องกัน
โรคติดต่อในสัตว์

เพือ่อบรมและจัดหา
วัคซีน ยารักษาโรค
ระบาดในสัตว์

เกษตรกรต าบล
คลองเมืองในพืน้ที ่
จ านวน ๑๑ หมู่

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนสัตว์ทีติ่ด
โรคติดต่อลดลง

ป้องกันโรคติดต่อใน
สัตว์

ส านักงาน
ปลัด

รวม 12 โครงการ - - ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ - - -

งบประมาณ



86 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1,2
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
       4.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสวัสดิการ
เบีย้ยังชีพ

เพือ่ให้ผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ได้รับการ
สงเคราะห์ด้านเบีย้ยัง
ชีพครบถ้วนและเป็น
ธรรม

ผู้สูงอายุ  คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์  ในเขต
ต าบลคลองเมือง

๑๓,๔๐๐,๐๐๐ ๑๓,๔๐๐,๐๐๐ ๑๓,๔๐๐,๐๐๐ ๑๓,๔๐๐,๐๐๐ ๑๓,๔๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ 
ได้รับการดูแล
จากหน่วยงาน
ภาครัฐทัว่ถึง

ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
สงเคราะห์สวัสดิการเบีย้
ยังชีพครบทุกราย

ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการสงเคราะห์
ช่วยเหลือเด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ

เพือ่สงเคราะห์ 
ช่วยเหลือเด็ก คน
พิการ ผู้ยากไร้ และ
ด้อยโอกาส ฯลฯ

เด็ก สตรี คนชรา 
คนพิการ ผู้ด้วย
โอกาส  ทัง้ ๑๑ 
หมู่บ้าน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็ก สตรี คนชรา
 คนพิการและผู้
ด้วยโอกาส มี
คุณภาพชีวิตทีดี่
มากขึ้น

เด็ก สตรี คนชรา คน
พิการและผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการสงเคราะห์
ช่วยเหลือ

ส านักงาน
ปลัด

3 โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตคนพิการ
และผู้ดูแล

เพือ่ส่งเสริมพัฒนา
คนคนพิการให้มี
คุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้นทัง้
ร่างกายและจิตใจ

คนพิการและผู้ดูแล
ในเขตต าบลคลอง
เมือง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ คนพิการมี
คุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น

คนพิการได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น

ส านักงาน
ปลัด

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



87 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เพือ่ให้ผู้สูงอายุได้
รวมกลุ่มท ากิจกรรม
ต่างๆ อันเป็น
ประโยชน์และได้เข้า
รับการฝึกอบรมให้
ความรู้เร่ืองสุขภาพ 
และได้ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี

ผู้สูงอายุต าบลคลอง
เมือง

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตทีดี่
ขึ้น

ส านักงาน
ปลัด

5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน

เพือ่เสริมสร้าง
ศักยภาพเยาวชนให้มี
ทักษะและความรู้ใน
ด้านสังคม วัฒนธรรม
 ภาษา ประชาคม
อาเซียน

เยาวชนต าบลคลอง
เมือง จ านวน  ๑๕๐ 
คน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้พร้อมเข้า
สู่ประชาคม
อาเชียน

สมาชิกกลุ่มเยาวชนต าบล
คลองเมืองได้รับการพัฒนา
ในทุกๆด้านและพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน

ส านักงาน
ปลัด

6 โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับผู้พิการ
ในต าบลคลองเมือง

เพือ่สร้างรายได้ให้กับ
กลุ่มผู้พิการในต าบล
คลองเมือง

ผู้พิการในต าบลคลอง
เมือง จ านวน ๑๑ 
หมู่บ้าน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ คนพิการมีรายได้
เพิม่ขึ้น

ชีวิตทีดี่ไม่เป็นภาระกลุ่มผู้
พิการในต าบลคลองเมืองมี
รายได้และมีคุณภาพ
ให้กับลูกหลาน

ส านักงาน
ปลัด

7 โครงการปรับปรุงที่
อยู่อาศัยผู้ยากไร้

เพือ่พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ยากไร้ในต าบล
คลองเมือง

ผู้ยากไร้ในต าบล
คลองเมือง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้ยากไร้มี
คุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น

ผู้ยากไร้ในต าบลคลอง
เมืองมีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น
ได้รับการดูแล

ส านักงาน
ปลัด

งบประมาณ



88 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 จัดต้ังศูนย์การตลาด
ระดับต าบล

เพือ่เป็นศูนย์กลางใน
การจ าหน่ายสินค้า 
OTOP ผลผลิตทาง
การเกษตรในต าบล
เป็นสถานที่
แลกเปล่ียนเรียนรู้
สินค้าการตลาด

กลุ่มอาชีพในต าบล
และประชาชนใน
ต าบล

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กลุ่มอาชีพและ
ประชาชนในเขต
ต าบลคลองเมือง

กลุ่มอาชีพและประชาชน
ในต าบลคลองเมืองมีศูนย์
จ าหน่ายสินค้า /เป็น
สถานทีแ่ลกเปล่ียนความรู้
และมีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น

ส านักงาน
ปลัด

9 โครงการส่งเสริม/
พัฒนากลุ่มอาชีพใน
ต าบลคลองเมือง

เพือ่สร้างรายได้ให้กับ
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี 
และประชาชนใน
ต าบลคลองเมือง

กลุ่มอาชีพในต าบล
และประชาชนใน
ต าบลคลองเมือง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มอาชีพและ
ประชาชนในเขต
ต าบลคลองเมือง

ประชากรมีรายได้จากการ
ปลูกหม่อน ,เล้ียงไหมละมี
คุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น

ส านักงาน
ปลัด

10 โครงการเพิม่
ศักยภาพในการผลิต
วัสดุในท้องถิ่น

เพือ่เพิม่มูลค่าในการ
ผลิตวัสดุท้องถิ่น

ประชาชนทีส่นใจ 
หมู่ที ่๑-11

๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ คนในชุมชนมี
รายได้

วัสดุท้องถิ่นมีมูลค่าเพิม่
มากขึ้น

ส านักงาน
ปลัด

รวม 10 โครงการ - - ๑๕,๗๕๐,๐๐๐ ๑๕,๗๕๐,๐๐๐ ๑๕,๗๕๐,๐๐๐ ๑๕,๗๕๐,๐๐๐ ๑๕,๗๕๐,๐๐๐ - - -

งบประมาณ



89 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข
       5.1  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการรณรงค์วัน
เอดส์โลก

เพือ่จัดกิจกรรม
รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์และ 
อบรมให้ความรู้เร่ือง
การป้องกันโรคเอดส์

เด็ก เยาวชนและ 
ประชาชนในต าบล
คลองเมือง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
เพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
การป้องกันโรคเอดส์
ในชุมชน

ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายเพือ่
สุขภาพ

เพือ่จัดอบรมและ
รณรงค์การออกก าลัง
กายในชุมชน

ผู้น าชุมชน แกนน า
สุขภาพประชาชน
ต าบลคลองเมือง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
และมีทักษะการ
ออกก าลังกาย

ประชาชนในชุมชน
กิจกรรมออกก าลัง
กายสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง

ส านักงาน
ปลัด

3 โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและโรค
ระบาด

เพือ่รณรงค์การ
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกและ
โรคระบาด

สามารถป้องกันและ
ควบคุมโรคได้ 100%

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้ป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออก
และโรคระบาด
ลดลง

ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญใน
การเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออกฯ

ส านักงาน
ปลัด

งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา



90 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการตรวจ
สุขภาพหาสารเคมีใน
เกษตรกรกลุ่มเส่ียง

เพือ่ให้เกษตรกรกลุ่ม
เส่ียงได้รับการตรวจ
สุขภาพหาสารเคมีใน
ร่างกาย

เกษตรกรกลุ่มเส่ียงต่อ
การสัมผัสสารเคมี 
ต าบลคลองเมือง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนเกษตรกร
ทีไ่ด้รับการ
ตรวจหาสารเคมี
ในร่างกาย

ผู้ทีสั่มผัสสารเคมี
ได้รับการตรวจหา
สารเคมีในร่างกาย

ส านักงาน
ปลัด

5 โครงการประกวด
หมู่บ้านน่าอยู่ 
หมู่บ้านสะอาด

เพือ่ให้หมู่บ้านเป็น
หมู่บ้านน่าอยู่ ชุมชน
สะอาดไม่มีขยะใน
ชุมชน ไม่มีโรคติดต่อ

หมู่บ้านในต าบลคลอง
เมือง จ านวน 11 
หมู่บ้าน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
หมู่บ้านทีเ่ข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีส่วนร่วม
เกิดความสามัคคีใน
หมู่บ้านได้รับการ
พัฒนาเป็นหมู่บ้าน
น่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด

ส านักงาน
ปลัด

6 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้น าออก
ก าลังกายออกก าลัง
กาย(แอโรบิก/โยคะ/
บาสโลบ ฯลฯ)ใน
ชุมชน

เพือ่อบรมให้ความรู้
และเพิม่ทักษะผู้น า
ออกก าลังกายในชุมชน

ผู้น าชุมชน แกนน า
สุขภาพประชาชนใน
ต าบลคลองเมือง
จ านวน ๑๑ หมู่บ้าน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละผู้น าออก
ก าลังกายในชุมชน

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีการออก
ก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอสุขภาพ
แข็งแรง ลดการ
เจ็บป่วยจาก
โรคติดต่อและโรค
ไม่ติดต่อได้

ส านักงาน
ปลัด

แบบ ผ.02

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการอบรมการ
ปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นและการ
ช่วยชีวิตขั้นพืน้ฐาน
ส าหรับประชาชน
ทัว่ไป

เพือ่จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้น
และการช่วยชีวิตขั้น
พืน้ฐาน หลักสูตร
ส าหรับประชาชน
ทัว่ไป เพือ่รับมือเมื่อ
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

ผู้น าชุมชน บุคลากร
ในหน่วยงาน ผู้น าด้าน
สุขภาพ อสร และ
ประชาชนในต าบล
คลองเมือง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
และทักษะใน
การปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นและการ
ช่วยชีวิตขั้น
พืน้ฐาน

ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถน าความรู้
และทักษะไปใช้ได้ 
ช่วยลดอาการ
บาดเจ็บ/พิการก่อน
ส่งต่อยังโรงพยาบาล
ได้

ส านักงาน
ปลัด

8 โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุม
โรคมือเท้าปากเปือ่ย

เพือ่จัดอบรมให้
ความรู้และรณรงค์
การป้องกันโรคมือ
เท้าปากเปือ่ย

ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี 
ครูผู้ดูแลเด็ก 0-5 ปี 
และผู้น าชุมชนและ
ประชาชนในต าบล
คลองเมือง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้ป่วย
โรคมือเท้าปาก
เปือ่ยลดลง

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันและควบคุม 
โรคมือเท้าปากเปือ่ย

ส านักงาน
ปลัด

9 ค่าใช้จ่ายส าหรับ
ขับเคล่ือนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ ส ารวจ
ข้อมูลสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

เพือ่ส ารวจข้อมูลสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์

สุนัขและแมวทัง้มี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของในพืน้ทีต่ าบล
คลองเมือง

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของสุนัข
และแมวทีไ่ด้รับ
การส ารวจและ
ขึ้นทะเบียนใน
โปรแกรม Rabies
 One Data

สุนัขและแมวทัง้มี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของในพืน้ที่
ต าบลคลองเมือง
ได้รับการส ารวจ
และขึ้นทะเบียนใน
ระบบ Rabies One
 Data

ส านักงาน
ปลัด

แบบ ผ.02

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 ค่าใช้จ่ายส าหรับ
ขับเคล่ือนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

เพือ่จัดซ้ือวัคซีนและ
ด าเนินการฉีดวัคซีน
ให้กับสุนัขและแมว

สุนัขและแมวทีไ่ด้รับ
การส ารวจและขึ้น
ทะเบียนในระบบ
Rabies One Data 
พืน้ทีต่ าบลคลองเมือง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของสุนัข
และแมวได้รับ
การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

สุนัขและแมวใน
พืน้ทีต่ าบลคลอง
เมืองได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

ส านักงาน
ปลัด

11 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
อบต.คลองเมือง

เพือ่สมทบเงินให้กับ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.คลอง
เมือง

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.คลอง
เมือง

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
งบประมาณที่
สมทบเข้า
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต. 
คลองเมือง

สนับสนุนเงินให้กับ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.คลอง
เมือง

ส านักงาน
ปลัด

12 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

เพือ่อบรมให้ความรู้
และสร้างความ
ตระหนักในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ผู้น า แกนน าสุขภาพ 
ประชาชนในต าบล
คลองเมือง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้และทักษะ
ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

ประชาชนมีความรู้
และตระหนักในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ส านักงาน
ปลัด

แบบ ผ.02

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 
อุบัติซ้ า

เพือ่อบรมให้ความรู้
ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุม
การระบาดของ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 
อุบัติซ้ า

ผู้น าชุมชน บุคลากร
ในหน่วยงาน ผู้น าด้าน
สุขภาพ อสร และ
ประชาชนในต าบล
คลองเมือง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้ป่วย
โรคติดต่ออุบัติ
ใหม่อุบัติซ้ า ลดลง

ประชาชนมีความรู้
และสามารถป้องกัน
และควบคุมการ
ระบาดของ
โรคติดต่ออุบัติใหม่
อุบัติซ้ าได้

ส านักงาน
ปลัด

14 โครงการสร้างความ
ตระหนักในการ
ป้องกันการต้ังครรภ์
ในวัยรุ่นและ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

เพือ่อบรมให้ความรู้
และสร้างความ
ตระหนักในการ
ป้องกันการต้ังครรภ์
ในวัยรุ่นและ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

เด็กวัยเรียน เยาวชน 
ผู้น าชุมชน แกนน า
สุขภาพประชาชนใน
ต าบลคลองเมือง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้และ
ตระหนักในการ
ป้องกันการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

ประชาชนมีความ
ตระหนักในการ
ป้องกันการต้ังครรภ์
ในวัยรุ่นและ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

ส านักงาน
ปลัด

15 โครงการพัฒนาศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
ประจ าหมู่บ้าน

เพือ่เป็นเงินอุดหนุน
ส าหรับสาธารณสุข
มูลฐานประจ าหมู่บ้าน

จ านวน  ๑๑  หมู่บ้าน
 หมู่บ้านละ  ๑๕,๐๐๐ 
 บาท

๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ การบริหาร
จัดการงาน
สาธารณสุขมูล
ฐานของชุมชนมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพทีดี่ขึ้น

ส านักงาน
ปลัด

แบบ ผ.02

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 อุดหนุนส าหรับ
ด าเนินงานโครงการ
ตามแนวพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

เพือ่สนับสนุน
งบประมาณ
ด าเนินงานตาม
โครงการแนว
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

คณะกรรมการหมู่บ้าน
11 หมู่บ้าน

๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
หมู่บ้านทีข่อรับ
สนับสนุน
งบประมาณจาก 
อบต.คลองเมือง

ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
สาธารณสุขมากขึ้น

ส านักงาน
ปลัด

17 โครงการอุดหนุนส่วน
ราชการเพือ่กิจการอัน
เป็นสาธารณะ
ประโยชน์

เพือ่สนับสนุนให้ส่วน
ราชการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ส่วนราชการทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอจักราช

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เสพ
ยาเสพติดใน
ชุมชนลดลง

ต าบลคลองเมือง
เป็นพืน้ทีป่ลอดยา
เสพติด

ส านักงาน
ปลัด

18 โครงการอบรมให้
ความรู้เพือ่ป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน

เพือ่อบรมให้ความรู้
ประชาชนในการเฝ้า
ระวังและป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน

ผู้น าชุมชน แกนน า 
สุขภาพ เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในต าบล
คลองเมือง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จ านวนผู้ป่วย
โรคติดต่อลดลง

ประชาชนมีความรู้
ในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคติดต่อใน
ชุมชน

ส านักงาน
ปลัด

19 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้าน
โภชนาการอาหาร

เพือ่อบรมให้ความรู้
ด้านโภชนาการ
อาหารทีถู่กหลัก
อนามัย

ผู้น าชุมชน แกนน า 
สุขภาพประชาชนใน
ต าบลคลองเมือง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจด้าน
โภชนาการอาหาร

ประชาชนมีความรู้
ด้านโภชนาการ
อาหารและการ
เลือกรับประทาน
อาหารให้ถูกหลัก

ส านักงาน
ปลัด

20 โครงการอบรมให้
ความรู้การลดใช้
สารเคมีในกลุ่ม
เกษตรกร

เพือ่อบรมให้ความรู้
การใช้สารเคมีในกลุ่ม
เกษตรกร

ประชาชนในต าบล
คลองเมือง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จ านวนเกษตรกร
ทีเ่ข้าร่วมโครงการ

เกษตรกรลดการใช้
สารเคมีในการเกษตร

ส านักงาน
ปลัด

แบบ ผ.02
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

เพือ่อบรมให้ความรู้
และสร้างความ
ตระหนักในการเฝ้า
ระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

แกนน าชุมชน และ
ประชาชนในต าบล
คลองเมือง

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของการ
เกิดโรคพิษสุนัข
บ้าในคนและสัตว์
 ลดลง

ประชาชนมีความรู้
และตระหนักในการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

ส านักงาน
ปลัด

22 โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)

เพือ่อบรมเชิง
ปฏิบัติการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019  
(COVID-19)และ
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
เพือ่ควบคุมโรค

ผู้น าชุมชน แกนน า
สุขภาพ ประชาชน
ต าบลคลองเมือง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้ป่วย
ด้วยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 
(COVID-19)ลดลง

ประชาชนมีความรู้
และปฏิบัติตนตาม
มาตรการในการเฝ้า
ระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
 (COVID-19) มี
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันและควบคุม
โรค

ส านักงาน
ปลัด

23 โครงการหมู่บ้าน
ปลอดโรค
ไข้เลือดออก-ปลอด
ลูกน้ ายุงลาย

เพือ่อบรมให้ความรู้
และรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
เฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

ผู้น าชุมชน แกนน า
สุขภาพ ประชาชน
ต าบลคลองเมือง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 1.ร้อยละของ
ผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง
 2. ค่า HI / CI 
ลดลง

ประชาชนมีความรู้
และและตระหนัก
ถึงความส าคัญใน
การเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

ส านักงาน
ปลัด

แบบ ผ.02
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

24 โครงการรณรงค์งด
เหล้าเข้าพรรษา

เพือ่รณรงค์
ประชาสัมพันธ์การลด
 ละ เลิกเคร่ืองด่ืมทีม่ี
แอลกอฮอล์

ประชาชนในต าบล
คลองเมือง

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมรณรงค์
ลด ละ เลิก
เคร่ืองด่ืมทีม่ี
แอลกอฮอล์

ประชาชนมีความ
ตระหนักในการลด 
ละ เลิกเคร่ืองด่ืมทีม่ี
แอลกอฮอล์

ส านักงาน
ปลัด

25 โครงการอบรมให้
ความรู้เพือ่ป้องกัน
โรคติดต่อในเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียน

เพือ่อบรมให้ความรู้
การเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคติดต่อใน
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน

ผู้ปกครองเด็ก  ครู
ผู้ดูแลเด็ก แกนน า
สุขภาพผู้น าชุมชนและ
ประชาชนในต าบล
คลองเมือง

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็ก
ก่อนวัยเรียนป่วย
ด้วยโรคติดต่อ
ลดลง

ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ในการเฝ้า
ระวังและป้องกัน
โรคติดต่อในเด็กเล็ก

ส านักงาน
ปลัด

26 โครงการอบรมให้
ความรู้ใช้ยาสามัญ
ประจ าบ้าน

เพือ่อบรมให้ความรู้
การใช้ยาสามัญ
ประจ าบ้านให้แก่
ประชาชนในต าบล
คลองเมือง

แกนน าสุขภาพ ผู้น า
ชุมชนและประชาชน
ในต าบลคลองเมือง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ
ความรู้การใช้ยา
สามัญประจ าบ้าน

ประชาชนรู้ และ
เข้าใจถึงการใช้ยา
สามัญประจ าบ้าน

ส านักงาน
ปลัด

รวม 26 โครงการ - - ๑,๙๒๕,๐๐๐ ๑,๙๒๕,๐๐๐ ๑,๙๒๕,๐๐๐ ๑,๙๒๕,๐๐๐ ๑,๙๒๕,๐๐๐ - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       6.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุง
ผิวทางจราจร 
asphaltic 
concrete ต าบล
คลองเมือง  จ านวน
 11 หมู่บา้น

เพื่อปรับปรุงถนน
ที่มีอายุต้ังแต่ 10 
ปขีึ้นไป ใหไ้ด้
มาตรฐาน

ระยะทางรวมทั้ง
หมู่บา้น 1500 
เมตร หรือ 5,500
 ตารางเมตร

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ท าใหอุ้บติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

2 โครงการติดต้ังชุด
ไฟฟา้ส่องสว่าง
ระบบโซล่าเซลล์ 
ต าบลคลองเมือง

เพื่อติดต้ังไฟส่อง
สว่างในหมู่บา้น ใน
เขตต าบลคลองเมือง

จุดที่มีความเส่ียง
ในหมู่บา้น ปลีะ 
จ านวน 50 จุด

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละการ
ด าเนินโครงการ

มีไฟส่องสว่าง 
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
ลดการเกิด
อุบติัเหตุ

กองช่าง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการก่อสร้าง
หอ้งน้ าส าหรับครู
และผู้มารับบริการ
ติดต่อประสานงาน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อใหบ้ริการกับ
ผู้ปกครอง 
ประชาชน ที่มา
ติดต่อหรือมาใช้
บริการศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

ครูศูนย์ และ
ผู้ปกครอง 
นักเรียนประชาชน
 ผู้มาติดต่อและ
รับบริการของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้ใช้บริการศูนย์ฯ
ร้อยละ 80

ครู ผู้ปกครอง 
ประชาชนที่มา
ติดต่อได้ใช้
บริการ

กอง
การศึกษา

4 โครงการก่อสร้าง
สนามเด็กเล่นศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อใหศุ้นย์พฒันา
เด็กเล็กมีสนามและ
เคร่ืองเล่นที่ได้
มาตรฐาน
เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ของเด็กเล็ก

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นหนอง
ขามน้อย ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
บา้นพระนารายณ์
จ านวน ๗๔ คน 
ศูนย์ฯ ละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เด็กเล็กศูนย์ฯ ได้
ใช้ร้อยละ 80

เด็กเล็กที่เข้ารับ
บริการที่ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
บา้นหนองขาม
น้อยและบา้น
พระนารายณ์มี
สนามที่มีเคร่ือง
เล่นที่ได้รับ
มาตราฐาน
เหมาะสมกับการ
เรียนรู้

กอง
การศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการก่อสร้างที่
พกัรองรับนักเรียน
ศูนย์เด็กเล็ก อบต.

เพื่อใหผู้้ปกครอง 
ประชาชนที่มาติด
นั่งรอรับบริการ
หรือมาใช้บริการ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล
คลองเมือง ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
บา้นหนองขาม
น้อยศูนย์ละ 
๑๐๐,๐๐๐ เด็ก

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผู้ปกครองที่มานั่ง
รอรับเด็กเล็ก
ร้อยละ 80

เพื่อให้
ผู้ปกครอง
ประชาชนที่มา
ติดนั่งรอรับ
บริการหรือมา
ใช้บริการศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
มีที่นั่งรอรับ
บริการที่มี
มาตรฐาน

กอง
การศึกษา

6 โครงการก่อสร้างที่
ล้างหน้าแปรงฟนั

เพื่อใหเ้ด็กเล็กใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ได้มีที่ท าความ
สะอาดโดยการ
แปรงฟนัและก าจัด
โรคต่าง ๆ เกิด
ความสะอาด
ปลอดภัย

ศุนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นพระ
นารายณ์ศูนย์
พฒันาฯอบต.ค
ลองเมืองศูนย์ละ 
800,00 บาท

๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ เด็กเล็กศูนย์ใช้ที่
ล้างหน้าแปรงฟนั
ร้อยละ ๘๐

เด็กเล็กได้มีล้าง
หน้าแปรงฟนัมี
มาตรฐานและ
ถูกสุขลักษณะ

กอง
การศึกษา

7 โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นหนอง
ขามน้อย

เพื่อใหเ้ด็กเล็กมี
สถานที่ในการ
จัดการเรียนการ
สอน

บริเวณวัดหนอง
ขามน้อย จ านวน 
1 หลัง

๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ มีอาคารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

มีอาคารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
บา้นหนองขาม
น้อย จ านวน 1 
หลัง

กอง
การศึกษา

งบประมาณ



100

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการก่อสร้าง
โรงอาหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก หมู่ที่
 3

เพื่อใหเ้ด็กเล็กใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ได้มีที่รับประทาน
อาหารที่ถูกสุขอา
นามัยตาม
มาตรฐาน และมี
ความปลอดภัย

เด็กเล็กในศุนย์
พฒันาเด็กเล็ก
บา้นพระนารายณ์
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นหนอง
ขามน้อยศูนย์ละ 
๑๐๐,๐๐๐ เด็ก
เล็ก ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เด็กเล็กได้มีที่
รับประทาน
อาหารที่มี
มาตรฐานร้อยละ
 ๘๐

เด็กเล็กในศูนย์
พฒันาเด็กบา้น
พระนารายณ์มี
ที่รับประทาน
อาหาร
รับประทาน
อาหารกลาง
วันที่มีมาตรฐาน
และถูก
สุขลักษณะ

กอง
การศึกษา

9 โครงการก่อสร้าง
หอ้งน้ าส าหรับ
นักทอ่งเที่ยว

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและหอ้งน้ า
ที่สะอาดเพยีงพอ
ส าหรับ
นักทอ่งเที่ยว เปน็
การประชาสัมพนัธ์
และการส่งเสริม
สถานที่ทอ่งเที่ยว

สถานที่ที่เปน็
ชุมชนทอ่งเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี 
หมู่ที่ 6

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน
นักทอ่งเที่ยวที่มา
ใช้บริการ

นักทอ่งเที่ยว
ที่มาเย่ียมชม
ชุมชนทอ่งเที่ยว
 OTOP นวัตวิถี
มีหอ้งน้ าที่ได้
มาตรฐาน 
สะอาดและ
ปลอดภัย

กอง
การศึกษา

งบประมาณ



101 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
หนิคลุกเพื่อ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนน หมู่ 1 บา้นโจ
ดกระทงิ

เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนหนิคลุกภายใน
เขตต าบลคลอง
เมือง (กรณีเกิด
จากสาธารณภัย)

ซ่อมแซมถนนหนิ
คลุกภายในหมู่บา้น

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ท าใหอุ้บติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

11 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
หนิคลุกเพื่อ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนน หมู่ 2 บา้น
คลองเมือง

เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนหนิคลุกภายใน
เขตต าบลคลอง
เมือง (กรณีเกิด
จากสาธารณภัย)

ซ่อมแซมถนนหนิ
คลุกภายในหมู่บา้น

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ท าใหอุ้บติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

12 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
หนิคลุกเพื่อ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนน หมู่ 3 บา้น
พระนารายณ์

เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนหนิคลุกภายใน
เขตต าบลคลอง
เมือง (กรณีเกิด
จากสาธารณภัย)

ซ่อมแซมถนนหนิ
คลุกภายในหมู่บา้น

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ท าใหอุ้บติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

งบประมาณ



102 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
หนิคลุกเพื่อ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนน หมู่ 4 บา้น
หนองขามน้อย

เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนหนิคลุกภายใน
เขตต าบลคลอง
เมือง (กรณีเกิด
จากสาธารณภัย)

ซ่อมแซมถนนหนิ
คลุกภายในหมู่บา้น

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ท าใหอุ้บติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

14 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
หนิคลุกเพื่อ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนน หมู่ 5 บา้นดง
พลอง

เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนหนิคลุกภายใน
เขตต าบลคลอง
เมือง (กรณีเกิด
จากสาธารณภัย)

ซ่อมแซมถนนหนิ
คลุกภายในหมู่บา้น

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ท าใหอุ้บติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

15 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
หนิคลุกเพื่อ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนน หมู่ 6 บา้น
หนองหญ้าปล้อง

เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนหนิคลุกภายใน
เขตต าบลคลอง
เมือง (กรณีเกิด
จากสาธารณภัย)

ซ่อมแซมถนนหนิ
คลุกภายในหมู่บา้น

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ท าใหอุ้บติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

งบประมาณ



103 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
หนิคลุกเพื่อ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนน หมู่ 7 บา้น
หนองเต็งน้อย

เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนหนิคลุกภายใน
เขตต าบลคลอง
เมือง (กรณีเกิด
จากสาธารณภัย)

ซ่อมแซมถนนหนิ
คลุกภายในหมู่บา้น

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ท าใหอุ้บติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

17 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
หนิคลุกเพื่อ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนน หมู่ 8 บา้น
ทรัพย์เจริญ

เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนหนิคลุกภายใน
เขตต าบลคลอง
เมือง (กรณีเกิด
จากสาธารณภัย)

ซ่อมแซมถนนหนิ
คลุกภายในหมู่บา้น

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ท าใหอุ้บติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

18 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
หนิคลุกเพื่อ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนน หมู่ 9 บา้นหวั
นาค า

เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนหนิคลุกภายใน
เขตต าบลคลอง
เมือง (กรณีเกิด
จากสาธารณภัย)

ซ่อมแซมถนนหนิ
คลุกภายในหมู่บา้น

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ท าใหอุ้บติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

งบประมาณ



104 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
หนิคลุกเพื่อ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนน หมู่ 10 บา้น
สายธาร

เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนหนิคลุกภายใน
เขตต าบลคลอง
เมือง (กรณีเกิด
จากสาธารณภัย)

ซ่อมแซมถนนหนิ
คลุกภายในหมู่บา้น

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ท าใหอุ้บติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

20 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
หนิคลุกเพื่อ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนน หมู่ 11 บา้น
โคกไม้งาม

เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนหนิคลุกภายใน
เขตต าบลคลอง
เมือง (กรณีเกิด
จากสาธารณภัย)

ซ่อมแซมถนนหนิ
คลุกภายในหมู่บา้น

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ท าใหอุ้บติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

21 โครงการจ้างเหมา
เคร่ืองจักรกล
ส าหรับงานปรับปรุง
และซ่อมแซมผิว
จราจรถนน หมู่ 1 
บา้น      โจดกระทงิ

เพื่อจ้างเหมา
เคร่ืองจักรกล
ส าหรับงาน
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนภายในเขต
ต าบลคลองเมือง 
(กรณีเกิดจากสา
ธารณภัย)

ซ่อมแซมถนนหนิ
คลุกภายในหมู่บา้น

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ท าใหอุ้บติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

งบประมาณ



105 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 โครงการจ้างเหมา
เคร่ืองจักรกล
ส าหรับงานปรับปรุง
และซ่อมแซมผิว
จราจรถนน หมู่ 2 
บา้นคลองเมือง

เพื่อจ้างเหมา
เคร่ืองจักรกล
ส าหรับงาน
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนภายในเขต
ต าบลคลองเมือง 
(กรณีเกิดจากสา
ธารณภัย)

ซ่อมแซมถนนหนิ
คลุกภายในหมู่บา้น

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ท าใหอุ้บติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

23 โครงการจ้างเหมา
เคร่ืองจักรกล
ส าหรับงานปรับปรุง
และซ่อมแซมผิว
จราจรถนน หมู่ 3 
บา้นพระนารายณ์

เพื่อจ้างเหมา
เคร่ืองจักรกล
ส าหรับงาน
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนภายในเขต
ต าบลคลองเมือง 
(กรณีเกิดจากสา
ธารณภัย)

ซ่อมแซมถนนหนิ
คลุกภายในหมู่บา้น

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ท าใหอุ้บติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

24 โครงการจ้างเหมา
เคร่ืองจักรกล
ส าหรับงานปรับปรุง
และซ่อมแซมผิว
จราจรถนน หมู่ 4 
บา้นหนองขามน้อย

เพื่อจ้างเหมา
เคร่ืองจักรกล
ส าหรับงาน
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนภายในเขต
ต าบลคลองเมือง 
(กรณีเกิดจากสา
ธารณภัย)

ซ่อมแซมถนนหนิ
คลุกภายในหมู่บา้น

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ท าใหอุ้บติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

งบประมาณ



106 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 โครงการจ้างเหมา
เคร่ืองจักรกล
ส าหรับงานปรับปรุง
และซ่อมแซมผิว
จราจรถนน หมู่ 5 
บา้นดงพลอง

เพื่อจ้างเหมา
เคร่ืองจักรกล
ส าหรับงาน
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนภายในเขต
ต าบลคลองเมือง 
(กรณีเกิดจากสา
ธารณภัย)

ซ่อมแซมถนนหนิ
คลุกภายในหมู่บา้น

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ท าใหอุ้บติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

26 โครงการจ้างเหมา
เคร่ืองจักรกล
ส าหรับงานปรับปรุง
และซ่อมแซมผิว
จราจรถนน หมู่ 6 
บา้นหนองหญ้าปล้อง

เพื่อจ้างเหมา
เคร่ืองจักรกล
ส าหรับงาน
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนภายในเขต
ต าบลคลองเมือง 
(กรณีเกิดจากสา
ธารณภัย)

ซ่อมแซมถนนหนิ
คลุกภายในหมู่บา้น

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ท าใหอุ้บติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

27 โครงการจ้างเหมา
เคร่ืองจักรกล
ส าหรับงานปรับปรุง
และซ่อมแซมผิว
จราจรถนน หมู่ 7 
บา้นหนองเต็งน้อย

เพื่อจ้างเหมา
เคร่ืองจักรกล
ส าหรับงาน
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนภายในเขต
ต าบลคลองเมือง 
(กรณีเกิดจากสา
ธารณภัย)

ซ่อมแซมถนนหนิ
คลุกภายในหมู่บา้น

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ท าใหอุ้บติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

งบประมาณ



107 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

28 โครงการจ้างเหมา
เคร่ืองจักรกล
ส าหรับงานปรับปรุง
และซ่อมแซมผิว
จราจรถนน หมู่ 8 
บา้นทรัพย์เจริญ

เพื่อจ้างเหมา
เคร่ืองจักรกล
ส าหรับงาน
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนภายในเขต
ต าบลคลองเมือง 
(กรณีเกิดจากสา
ธารณภัย)

ซ่อมแซมถนนหนิ
คลุกภายในหมู่บา้น

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ท าใหอุ้บติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

29 โครงการจ้างเหมา
เคร่ืองจักรกล
ส าหรับงานปรับปรุง
และซ่อมแซมผิว
จราจรถนน หมู่ 9 
บา้นหวันาค า

เพื่อจ้างเหมา
เคร่ืองจักรกล
ส าหรับงาน
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนภายในเขต
ต าบลคลองเมือง 
(กรณีเกิดจากสา
ธารณภัย)

ซ่อมแซมถนนหนิ
คลุกภายในหมู่บา้น

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ท าใหอุ้บติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

30 โครงการจ้างเหมา
เคร่ืองจักรกล
ส าหรับงานปรับปรุง
และซ่อมแซมผิว
จราจรถนน หมู่ 10
 บา้นสายธาร

เพื่อจ้างเหมา
เคร่ืองจักรกล
ส าหรับงาน
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนภายในเขต
ต าบลคลองเมือง 
(กรณีเกิดจากสา
ธารณภัย)

ซ่อมแซมถนนหนิ
คลุกภายในหมู่บา้น

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ท าใหอุ้บติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

งบประมาณ



108 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

31 โครงการจ้างเหมา
เคร่ืองจักรกล
ส าหรับงานปรับปรุง
และซ่อมแซมผิว
จราจรถนน หมู่ 11
 บา้นโคกไม้งาม

เพื่อจ้างเหมา
เคร่ืองจักรกล
ส าหรับงาน
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนภายในเขต
ต าบลคลองเมือง 
(กรณีเกิดจากสา
ธารณภัย)

ซ่อมแซมถนนหนิ
คลุกภายในหมู่บา้น

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
ท าใหอุ้บติัเหตุ
ลดลง

กองช่าง

รวม 31 โครงการ - - ๑๔,๔๑๐,๐๐๐ ๑๔,๔๑๐,๐๐๐ ๑๔,๔๑๐,๐๐๐ ๑๔,๔๑๐,๐๐๐ ๑๔,๔๑๐,๐๐๐ - - -

งบประมาณ



109 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
       7.1  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการการแข่งขัน
กีฬาคลองเมือง
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด

เพือ่ให้ผู้น าชุมชน
และประชาชนสร้าง
ความสมานสามัคคี
ในหมู่คณะและได้
ออกก าลังกาย เพือ่
แลกเปล่ียนทัศนคติที่
ดีต่อกันระหว่าง
ชุมชนและองค์กร
ภายในต าบลคลอง
เมือง

ผู้น าในชุมชน อบต.ค
ลองเมือง ครู รพ.สต 
และประชาชนต าบล
คลองเมือง

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละจ านวน
ประชาชนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการกีฬา

ผู้น าในชุมชนและ
ประชาชนเกิดความ
สมานสามัคคีในหมู่
คณะและได้ออก
ก าลังกายมีการ
แลกเปล่ียนทัศนคติ
ทีดี่ต่อกันระหว่าง
องค์กร

กอง
การศึกษา

2 โครงการจัดส่งทีม
นักกีฬาเข้าแข่งขัน
กีฬา ระดับอ าเภอจัก
ราชเขตจังหวัด และ
ระดับประเทศ

เพือ่จัดส่งทีมนักกีฬา
เข้าแข่งขันกีฬา 
ระดับอ าเภอจักราช 
เขตจังหวัด และ
ระดับประเทศ

เด็กและเยาวชน 
ประชาชนต าบลคลอง
เมือง ได้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬาทุกระดับ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็ก
และเยาวชนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ

เด็กและเยาวชน 
และประชาชน ได้
แสดงความสามารถ
ด้านกีฬาและ
พัฒนาทักษะการ
เล่นการเล่นกีฬาใน
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการติดต้ังไฟส่อง
สว่าง

เพือ่ด าเนินการติดต้ัง
ไฟส่องสว่าง ณ ลาน
กีฬา อบต.คลองเมือง

จ านวน ๑๑ หมู่บ้าน 
ในต าบลคลองเมือง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีลานกีฬาทีม่ี
มาตรฐานและใช้
งานได้ตลอดเวลา

มีไฟส่องสว่างให้
ประชาชนได้ออก
ก าลังกายในเวลา
กลางคืน

กอง
การศึกษา

4 โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กและเยาวชนอายุ
ไม่เกิน ๑๒ ปี

เพือ่ด าเนินการจัด
แข่งขันกีฬาให้เด็ก
อายุไม่เกิน ๑๒ ปีใน
ต าบลคลองเมืองมี
ความสมัครสมาน
สามัคคีกันภายใน
ต าบล

เด็กนักเรียนอายุไม่
เกิน๑๒ ปี ในต าบล
คลองเมือง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็ก
นักเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการ

เด็กนักเรียนใน
ต าบลคลองเมืองมี
ความรักความ
สามัคคีกัน

กอง
การศึกษา

5 โครงการส่งเสริม
มารยาทไทยย้ิมงาม 
ไหว้งาม แต่งกายงาม
ตามกาล

เพือ่รณรงค์และสร้าง
จิตส านึกให้กับ
ประชาชนต าบลคลอง
เมือง

เด็กเยาวชน 
ประชาชน/ผู้น าชุมชน 
อบรม จ านวน  ๑๐๐ 
คน

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
เด็กและเยาวชน
เข้าร่วมร้อยละ 
๘๐

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้รับ
การอบรมเกี่ยวกับ
มารยาทไทย/ศาสน
พิธี และได้น า
ความรู้ทีไ่ด้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

กอง
การศึกษา

6 โครงการเข้าค่าย 
อบรมเด็ก เยาวชน 
เสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรม

เพือ่ส่งเสริมกิจกรรม
เข้าค่ายเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม

เด็ก และเยาวชน
ต าบลคลองเมือง  
จ านวน 200 คน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
เด็กและเยาวชน
เข้าร่วมร้อยละ 
๘๐

เด็ก และเยาวชน 
ได้รับการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
และน าหลักธรรมไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการจัดอบรม
ผู้ประกอบการทีพ่ัก
สัมผัสวัฒนธรรม
ชนบท (Homestay)

เพือ่เป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการ
ประกอบการทีพ่ัก
สัมผัสวัฒนธรรม
ชนบท (Homestay)

ประชาชนต าบลคลอง
เมืองทีส่นใจเข้าร่วม
โครงการฯ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ประกอบการ
Homestay

ชุมชนท่องเทีย่ว 
OTOP นวัตวิถี
ได้รับการส่งเสริมให้
มีมาตรฐานการ
ให้บริการมากขึ้น

กอง
การศึกษา

8 โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง

เพือ่ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ต าบลคลองเมือง
ทัง้หมด ๑๑ หมู่บ้าน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ประเพณี

ประชาชนต าบล
คลองเมืองได้ร่วมกัน
 ส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม
และประเพณีทีดี่
งามไว้ให้ชนรุ่นหลัง
สืบไป

กอง
การศึกษา

9 โครงการส่งเสริม
ประเพณีสงกรานต์

เพือ่ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ต าบลคลองเมือง
ทัง้หมด ๑๑ หมู่บ้าน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ประเพณี

ประชาชนต าบล
คลองเมืองได้ร่วมกัน
 ส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม
และประเพณีทีดี่
งามไว้ให้ชนรุ่นหลัง
สืบไป

กอง
การศึกษา

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการส่งเสริม
ประเพณีบุญบัง้ไฟ

เพือ่ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ต าบลคลองเมือง
ทัง้หมด ๑๑ หมู่บ้าน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ประเพณี

ประชาชนต าบล
คลองเมืองได้ร่วมกัน
 ส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม
และประเพณีทีดี่
งามไว้ให้ชนรุ่นหลัง
สืบไป

กอง
การศึกษา

11 โครงการส่งเสริม
ประเพณีเข้าพรรษา

เพือ่ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ต าบลคลองเมือง
ทัง้หมด ๑๑ หมู่บ้าน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ประเพณี

ประชาชนต าบล
คลองเมืองได้ร่วมกัน
 ส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม
และประเพณีทีดี่
งามไว้ให้ชนรุ่นหลัง
สืบไป

กอง
การศึกษา

12 โครงการสืบสาน
ประเพณีบายศรีสู่
ขวัญต าบลคลองเมือง

เพือ่ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ต าบลคลองเมือง
ทัง้หมด ๑๑ หมู่บ้าน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ
ประชาชนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม
บายศรีสู่ขวัญ

ประชาชนต าบล
คลองเมืองได้ร่วมกัน
 ส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม
และประเพณีทีดี่
งามไว้ให้ชนรุ่นหลัง
สืบไป

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการประกวด
การขับร้องท านอง
สรภัญญะตอบปัญหา
ธรรมะร้องท านอง
สรภัญญะปัญหา
ธรรมะ

เพือ่ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ต าบลคลองเมือง
ทัง้หมด ๑๑ หมู่บ้าน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ
ประชาชนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี

ประชาชนต าบล
คลองเมืองได้ร่วมกัน
 ส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม
และประเพณีทีดี่
งามไว้ให้ชนรุ่นหลัง
สืบไป

กอง
การศึกษา

14 โครงการพิธีบวงสรวง
ท่านท้าวสุรนารี

เพือ่จัดกิจกรรม
บวงสรวงท่านท้าวสุร
นารีประจ าอ าเภอ  
จักราช

ประชาชนในต าบล
คลองเมือง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีกิจกรรมเพือ่
บวงสรวงท่าน
ท้าวสุรนารี

จัดกิจกรรมและ
ขบวนแห่ในพิธี
บวงสรวงท่านท้าว
สุรนารี

ส านักงาน
ปลัด

รวม 14 โครงการ - - ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ - - -

งบประมาณ



114 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
   8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
       8.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการประชุม
ประชาคมจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน,ต าบล 
เพือ่จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

ประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน ทัง้ 11 
หมู่บ้านและประชุม
ประชาคมระดับต าบล 
เพือ่จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมประชุม
เพือ่จัดท า
แผนพัฒนา
หมู่บ้านและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

มีแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพือ่เป็นแนวทางใน
การพัฒนา

ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ตาม พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.
๒๕๔๐ การ
ปฏิบัติงานราชการให้
ห่างไกลการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

เพือ่ให้การปฏิบัติ
ราชการมีมาตรฐานมี
ความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้

คณะผู้บริหาร สมาชิก
อบต.พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง
และประชาชน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับอบรมมี
การปฏิบัติงาน
ราชการทีม่ี
มาตรฐานถูกต้อง
มากขึ้น

การปฎิบัติราชการ
มีมาตรฐาน มีความ
โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้

ส านักงาน
ปลัด

3 โครงการจัดท า
กิจกรรม ๕ ส อบต. 
คลองเมือง

เพือ่จัดกิจกรรมท า
ความสะอาดบริเวณ
อาคารส านักงาน อบต.

คณะผู้บริหาร สมาชิก
อบต.พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง
และประชาชน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ส านักงานสะอาด
พนักงานมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

การปฎิบัติราชการ
มีคุณภาพมาตรฐาน
 สะอาด น่าอยู่

ส านักงาน
ปลัด

งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา



115 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการอบรมการ
จัดท าระบบบัญชี

จัดอบรมบัญชี
ครัวเรือนและกองทุน
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในเขตต าบลคลอง
เมืองพนักงานส่วน
ต าบล หัวหน้าส่วน 
พนักงานจ้าง

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนเข้าใจ
ในระบบบัญชี
ครัวเรีอนและ
บัญชีกองทุนต่างๆ

ประชาชนเข้าใจ
และสามารถจัดท า
ระบบบัญชีได้อย่าง
ถูกต้อง

กองคลัง

5 โครงการร่วมใจ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์เพือ่
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์

เพือ่ด าเนินการ
สนับสนุนกิจกรรมอัน
แสดงถึงความ
จงรักภักดีเพือ่
ปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ

ประชาชน ราชการ 
พนักงานส่วนต าบล 
ผู้บริหาร ส.อบต.ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเมือง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมท า
กิจกรรม

มีการจัดกิจกรรม
อันแสดงถึงความ
จงรักภักดีเพือ่
ปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ

ส านักงาน
ปลัด

6 โครงการด าเนินการ
ประเมินความพึง
พอใจในการปฏิบัติ
ราชการ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
คลองเมือง

เพือ่ด าเนินการจ้าง
หน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานเอกชน
ด าเนินการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเมือง

ประเมิน  ๔ ด้าน  - 
ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ 
 - ด้านช่องทางการ
ติดต่อ  - ด้าน
เจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ  -
 ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มารับ
บริการ

การปฎิบัติราชการ
มีมาตรฐาน มีความ
โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้

ส านักงาน
ปลัด

แบบ ผ.02

งบประมาณ



116
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการงานรัฐพิธี ๆ เพือ่อุดหนุนให้ทีท่ า
การปกครองอ าเภอ
จักราชและจัดงานรัฐ
พิธีต่าง ๆ ด้าน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
อย่างสมพระเกียรติ
ประเพณีของ อบต.

ทีท่ าการปกครอง
อ าเภอจักราชและที ่
อบต.คลองเมือง

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละของ
พนักงานทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม

อ าเภอจักราช
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามของ
ท้องถิ่นและของชาติ

ส านักงาน
ปลัด

8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่น

เพือ่พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท้องถิ่นใน
ด้านต่างๆ เช่น 
กฎหมาย การปฏิบัติ
หน้าที่

คณะผู้บริหาร สมาชิก
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กร
ในชุมชน

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ผู้รับการอบรมมี
การท างานที่
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

บุคลากรท้องถิ่นมี
ศักยภาพและมี
ความพร้อมส าหรับ
การท างานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

ส านักงาน
ปลัด

9 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่บุคลากรท้องถิ่น

เพือ่พัฒนาความรู้
ด้านกฎหมายให้กับ
บุคลากรท้องถิ่น

คณะผู้บริหาร สมาชิก
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ผู้รับการอบรมมี
ความรู้กฎหมาย
ในการท างานทีม่ี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรท้องถิ่นมี
ความรู้ด้าน
กฎหมายการท างาน
เกิดประสิทฺธิภาพ

ส านักงาน
ปลัด

แบบ ผ.02

งบประมาณ



117
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
อบต.คลองเมือง

เพือ่ใช้ในการบริหาร
ราชการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น
อบต.คลองเมือง

การเลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารอบต. คลอง
เมือง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ การบริหาร
ราชการมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

มีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหาร
ท้องถิ่น อบต.คลอง
เมืองทีเ่ป็นไปตาม
ระเบียบและ
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง

ส านักงาน
ปลัด

11 โครงการจัดต้ังศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร อบต. 
คลองเมือง

เพือ่จัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารไว้บริการ
ประชาชน

ประชาชนผู้มาใช้บริการ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารไว้บริการ
ประชาชน

ประชาชนผู้มา
ติดต่อได้รับข้อมูล
ข่าวสารทีค่รบถ้วน 
ถูกต้อง

ส านักงาน
ปลัด

12 โครงการอบต.เคล่ือนที่ จัดโครงการอบต.
เคล่ือนที ่เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ
อบต. ให้ความรู้ และ
บริการงานของอบต.

ประชาชนต าบลคลอง
เมือง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้ารับ
บริการจากการ
จัดโครงการของ
อบต.

มีการจัดกิจกรรม
เพือ่เป็นการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของอบต.ค
ลองเมือง

ส านักงาน
ปลัด

13 โครงการอบรมให้
ความรู้ผลประโยชน์
ทับซ้อน

เพือ่ให้การปฏิบัติ
ราชการมีมาตรฐานมี
ความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้

คณะผู้บริหาร สมาชิก
อบต.พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง
และประชาชน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับอบรมมี
การปฏิบัติงาน
ราชการทีม่ี
มาตรฐานถูกต้อง
มากขึ้น

การปฎิบัติราชการ
มีมาตรฐาน มีความ
โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้

ส านักงาน
ปลัด

แบบ ผ.02

งบประมาณ



118
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการอบรมให้
ความรู้ ตามแนวทาง
ปฏิบัติของ ปปท.การ
ปฎิบัติงานให้ห่างไกล
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

เพือ่ให้การปฏิบัติ
ราชการมีมาตรฐานมี
ความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้

คณะผู้บริหาร สมาชิก
อบต.พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง
และประชาชน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับอบรมมี
การปฏิบัติงาน
ราชการทีม่ี
มาตรฐานถูกต้อง
มากขึ้น

การปฎิบัติราชการ
มีมาตรฐาน มีความ
โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้

ส านักงาน
ปลัด

15 โครงการอบรมให้
ความรู้พ.ร.บ.จัดซ้ือ
จัดจ้างปี 2560

เพือ่ให้การปฏิบัติ
ราชการมีมาตรฐานมี
ความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้

คณะผู้บริหาร สมาชิก
อบต.พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง
และประชาชน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับอบรมมี
การปฏิบัติงาน
ราชการทีม่ี
มาตรฐานถูกต้อง
มากขึ้น

การปฎิบัติราชการ
มีมาตรฐาน มีความ
โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้

ส านักงาน
ปลัด

16 โครงการจัดท าแผนที่
ภาษี

เพือ่ให้การปฏิบัติ
ราชการมีมาตรฐานมี
ความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้

คณะผู้บริหาร สมาชิก
อบต.พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง
และประชาชน

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับอบรม
เข้าใจในระบบ
ภาษี

มีการจัดเก็บภาษี
ถูกต้อง ครบถ้วน

กองคลัง

17 โครงการจ้างผู้
ตรวจสอบภายในของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเมือง

เพือ่ให้การปฏิบัติ
ราชการมีมาตรฐานมี
ความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้

คณะผู้บริหาร สมาชิก
อบต.พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง
และประชาชน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีหน่วยงาน
ภายนอกมา
ตรวจสอบเพือ่ให้
เกิดความโปร่งใส

การปฎิบัติราชการ
มีมาตรฐาน มีความ
โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้

ส านักงาน
ปลัด

แบบ ผ.02

งบประมาณ



119
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 โครงการอุดหนุนส่วน
ราชการเพือ่กิจการอัน
เป็นสาธารณะ
ประโยชน์

เพือ่สนับสนุนให้ส่วน
ราชการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา

ส่วนราชการต่างๆใน
จังหวัดนครราชสีมา

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กิจกรรมทีไ่ด้
ร่วมกันพัฒนากับ
หน่วยงานอื่น

ส่วนราชการต่างๆ 
ในจังหวัด
นครราชสีมาเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา

ส านักงาน
ปลัด

19 โครงการแลกเปล่ียน
ความรู้ในแต่ละ
หมู่บ้าน

เพือ่แลกเปล่ียน
ความรู้ซ่ึงกันและกัน
ภายในต าบลคลอง
เมือง

ประชาชนในต าบล
คลองเมือง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีกิจกรรมเพือ่
การแลกเปล่ียน
ความรู้ของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน

แลกเปล่ียนความรู้
ซ่ึงกันและกัน
ภายในต าบลคลอง
เมือง

ส านักงาน
ปลัด

รวม 19 โครงการ - - ๒,๗๙๐,๐๐๐ ๒,๗๙๐,๐๐๐ ๒,๗๙๐,๐๐๐ ๒,๗๙๐,๐๐๐ ๒,๗๙๐,๐๐๐ - - -

งบประมาณ



120
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดนครราชสีมา
   ๙. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       9.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการกูช้ีพ กูภั้ย  
อบต.คลองเมือง

เพือ่จดัใหม้ีหน่วยบริการ
การแพทย์ฉกุเฉนิ  หน่วยกู้
ชีพกูภั้ย  ระดับต าบล

จดัต้ังหน่วยบริการ
การแพทย์ฉกุเฉนิ หน่วยกูช้ีพ
  กูภั้ยระดับต าบลจ านวน  ๑ 
 หน่วยเพือ่บริการประชาชน
ตลอด  ๒๔  ชม.

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนในพืน้ที่ได้รับ
บริการด้านการแพทย์
ฉกุเฉนิ

ประชาชนหรือ
ผู้ประสบภัยหรือ
เจบ็ปว่ยฉกุเฉนิในพืน้ที่
ได้รับบริการขัน้พืน้ฐาน
ตามมาตรฐาน

ส านักงานปลัด

2 โครงการปอ้งกนัและ
ระงับอคัคีภัยและ
กจิกรรมแจกจา่ยน้ าเพือ่
บรรเทาปญัหาภัยแล้ง

อืน่ๆเพือ่จดัใหม้ีหน่วย
บริการการปอ้งกนัและระงับ
อคัคีภัยหน่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนเนื่องจากปญัหา
ขาดแคลนน้ าอปุโภคบริโภค
และ

จดัต้ังหน่วยปฏิบติังานด้าน
การปอ้งกนัและระงับอคัคีภัย
 และแกไ้ขปญัหาภัยกจิกรรม
แจกจา่ยน้ าแล้งปฏิบติัหน้าที่
ตลอด ๒๔ ชม.

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ด าเนินการใหค้วาม
ช่วยเหลือประชาชน
ด้านอคัคีภัยและภัยแล้ง
ได้ทันท่วงที

สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนได้รวดเร็ว
และทันท่วงทีและลด
ความเสียหายหรือ
รุนแรงจากปญัหา
อคัคีภัยและการแกไ้ข
ปญัหาภัยแล้ง

ส านักงานปลัด

3 โครงการปอ้งกนัและลด
อบุติัเหตุจราจรทางถนน
และสาธารณภัย

เพือ่จดัหาวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้
ในงานปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น ภัยทาง
ถนน ภัยแล้ง อทุกภัย อคัคีภัย

ต าบลคลองเมือง ในช่วง
เทศกาล  จ านวน ๒ คร้ัง  - 
ปใีหม่  - สงกรานต์ - 
เส้นทางจราจร ทุกสายใน
พืน้ที่

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ลดอตัราการเกดิ
อบุติัภัยทางถนน

สามารถช่วยลดปญัหา
การเกดิอบุติัเหตุหรือลด
อตัราการสูญเสียแกช่ีวิต
  ร่างกายและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ส านักงานปลัด

งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารสว่นต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสมีา



121

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
4 โครงการจดัหาวัสดุ

ครุภัณฑ์  เพือ่ใช้ในการ
ปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย

เพือ่จดัหาวัสดุอปุกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในงานปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภัย  
เช่น  วัสดุเคร่ืองแต่งกาย  
สัญญาณจราจร  เคร่ืองมือ
กูภั้ยต่างๆ

จดัหาวัสดุอปุกรณ์ ครุภัณฑ์
ต่างๆใหม้ีความพร้อมหรือ
เพยีงพอส าหรับการปฏิบติั
หน้าที่ในการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยในพืน้ที่

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ หน่วยงานมีความพร้อม
ในด้านเคร่ืองมือหรือ
อปุกรณ์ ส าหรับการ
เผชิญเหตุสาธารณภัย

หน่วยงานมีศักยภาพ
และผลการปฏิบติังานที่
มีประสิทธิภายเพิม่มาก
ขึน้

ส านักงานปลัด

5 โครงการสนับสนุน
อปุกรณ์ดับเพลิงเบือ้งต้น

เพือ่เปน็การปอ้งกนัและ
ระงับอคัคีภัยเบือ้งต้นใน
ชุมชน

จดัหาวัสดุอปุกรณ์ดับเพลิง
สนับสนุนและติดต้ังในชุมชน
และพืน้ที่เส่ียงภัย  และ
ฝึกอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบั
การปอ้งกนัและระงับอคัคีภัย

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ลดอตัราการเกดิ
ประชาชนปอ้งกนั
อคัคีภัยเบือ้งต้นได้

สามารถช่วยลด 
ประชาชนในชุม
สามารถปอ้งกนัและ
ระงับอคัคีภัยเบือ้งต้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักงานปลัด

6 โครงการปอ้งกนัไฟปา่ เพือ่ปอ้งกนัไฟปา่ในพืน้ที่ปา่
สาธารณะประโยชน์และ
ระงับอคัคีภัยลดอตัราความ
เสียหาย

ท าแนวกนัไฟในพืน้ที่ปา่
สาธารณะหมู่  ๕  หมู่ ๖  หมู่
  ๑๐  และพืน้ที่เส่ียงภัย

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ลดความเสียหายจากไฟ
ปา่

คงพืน้ที่ปา่สาธารณะ
ประโยชน์ในต าบลคลอง
เมือง

ส านักงานปลัด

7 โครงการปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหาภัยแล้ง

เพือ่ด าเนินการสูบน้ ากกัเกบ็
ไว้อปุโภค บริโภค 
ส าหรับพืน่ที่เส่ียงภัย

๑๑  หมู่บา้นในต าบลคลอง
เมือง

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อปุโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

สามารถปอ้งกนัปญัหา
การขาดแคลนน้ า
ส าหรับอปุโภค บริโภค

ส านักงานปลัด

8 โครงการปอ้งกนัและลด
ปญัหาอาชญากรรม
ติดต้ังกล้อง CCTV

เพือ่จดัก าลัง อปพร.ออก
ตรวจพืน้ที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยติดต้ังกล้ง CCTV

พืน้ที่ต าบลคลองเมือง ๑๑  
หมู่บา้น

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ลดโอกาสหรือความ
เส่ียงต่อการเกดิ
อาชญากรรม

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส านักงานปลัด

งบประมาณ



122

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

9 โครงการอบรมใหค้วามรู้
เบือ้งต้นด้านปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพือ่เปน็การจดัอบรมให้
ความรู้ประชาชนเกีย่วกบั
การปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย

จดัใหม้ีการอบรมประชาชน
ในต าบลคลองเมือง จ านวน 
๑๐๐  คน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความเขา้ใจ
และปฏิบติัตามกฎหมา
จราจร

ประชาชนมีความรู้ความ
เขา้ใจเกีย่วกบักฎหมาย
จราจร

ส านักงานปลัด

10 โครงการฝึกอบรมอปพร .
 และเจา้หน้าที่ปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภัย

เพือ่ฝึกอบรม อปพร .  
หลักสูตรจดัต้ัง  หรือทบทวน
  หรือหลักสูตรอืน่เพือ่เปน็
การพฒันาหรือเพิม่ศักยภาพ
ใหแ้กผู้่ปฏิบติังานด้านการ
ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัย  หรือประชาชนทั่วไป

-ประชาชนทั่วไป จ านวน ๕๐
  คน '-อปพร. จ านวน๕๐คน'
  -เจา้หน้าที่ด้านงานปอ้งกนั
ฯ จ านวน  ๒๐  คน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน และ
เจา้หน้าที่ปอ้งกนัฯมี
ความรู้และสามารถ
ปฏิบติัหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

บคุลากรด้านการ
ปอ้งกนัมีพฒันาการและ
ศักยภาพที่ดีมีมาตรฐาน
ต่อการ

ส านักงานปลัด

11 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบติัการจติอาสาภัย
พบิติัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

1. เพือ่จดัฝึกอบรมชุด
ปฏิบติัการจติอาสาภัยพบิติั 
2. เพือ่จดัต้ังชุดปฏิบติัการ
จติอาสาเปน็ผู้ช่วยเจา้
พนักงานในการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยในระดับ
พืน้ที่

จดัต้ังชุดจติอาสาภัยพบิติั
ประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ อย่างน้อย 50 คน

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนจติอาสาภัยพบิติั
ที่ได้รับการจดัต้ัง

1.ชุดปฏิบติัการจติ
อาสาภัยพบิติัได้รับการ
จดัฝึกอบรม 2. จดัต้ัง
ชุดปฏิบติัการจติอาสา
ภัยพบิติั

ส านักงานปลัด

12 โครงการจดัต้ังศูนย์
ปฏิบติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

เพือ่จดัต้ังและอดุหนุน
สถานที่กลางในการ
ปฏิบติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
(สถานที่กลาง) อ าเภอจกัราช

มีการจดัต้ังศูนย์บริการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน 
(สถานที่กลาง) อ าเภอจกัราช
 อดุหนุนแหง่ละ 15,000 
บาท

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ศูนย์บริการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
(สถานที่กลาง) อ าเภอ
จกัราช

มีสถานที่กลางเพือ่
รวบรวมปญัหาความ
ต้องการ และสามารถ
พจิารณาใหค้วาม
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่

ส านักงานปลัด

รวม 12 โครงการ - - ๒,๙๑๕,๐๐๐ ๒,๙๑๕,๐๐๐ ๒,๙๑๕,๐๐๐ ๒,๙๑๕,๐๐๐ ๒,๙๑๕,๐๐๐ - - -

งบประมาณ



123 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1,2
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
   10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       10.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและงานเคหะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก าจัดวัชพืช
ในแหล่งน้ าชุมชน
ต าบลคลองเมือง

เพือ่ก าจัดวัชพืชใน
แหล่งน้ าชุมชนของ
ต าบลคลองเมือง

แหล่งน้ าชุมชนในเขต
ต าบลคลองเมือง

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละแหล่งน้ าที่
ได้ด าเนินการใน
เขตพืน้ทีต่ าบลใน
เขตคลองเมือง

แหล่งน้ าในชุมชนมี
ระบบนิเวศทีดี่ไม่มี
วัชพืชรกรุงร้ัง

ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการจัดท าป้าย
ถาวรห้ามทิง้ขยะในที่
สาธารณะ

เพือ่รณรงค์ไม่ให้ทิง้
ขยะในป่าชุมชน

ป่าสาธารณในเขต
พืน้ทีต่ าบลคลองเมือง

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละของป่า
สาธารณะทีม่ี
ป้ายถาวร

มีป้ายถาวรเพือ่
รณรงค์ห้ามทิง้ขยะ

ส านักงาน
ปลัด

3 โครงการธนาคาร
ขยะหมู่บ้าน

เพือ่อบรมให้ความรู้
และส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการ
จัดต้ังธนาคารขยะ
หมู่บ้าน

 ๑๑ หมู่บ้านในต าบล
คลองเมือง

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ร้อยละหมู่บ้านที่
มีธนาคราขยะ

หมู่บ้านปลอดถัง
ขยะมีการจัดการ
ขยะมูลฝอยต้นทาง
มากขึ้นลดปริมาณ
ขยะในชุมชน

ส านักงาน
ปลัด

4 โครงการก่อสร้างโรง
เก็บขยะอันตราย
ประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล
คลองเมือง

เพือ่ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล
คลองเมืองมีโรงเก็บ
ขยะอันตรายทีถู่ก
สุขลักษณะสามารถ
ก าจัดขยะได้ถูกวิธี

บริเวณองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองเมือง

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ปริมาณขยะ
อันตรายทีน่ ามา
เก็บไว้เพือ่น าไป
ก าจัดตามหลัก
วิชาการ

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเมืองมี
โรงเก็บขยะ
อันตรายทีถู่ก
สุขลักษณะท าให้
ปลอดภัยสุขภาพ
พนักงานดีขึ้น

ส านักงาน
ปลัด

งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา



124 แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการแปรรูปขยะรี
ไซเคิล

เพือ่อบรมให้ความรู้
และทักษะในการแปร
รูปขยะรีไซเคิล

ผู้น าชุมชน แกนน า
สุขภาพ

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม

ประชาชนมีความรู้
และทักษะในการ
แปรรูปขยะรีไซเคิล

ส านักงาน
ปลัด

6 โครงการบริหาร
จัดการน้ าเสียใน
ครัวเรือน

เพือ่อบรมให้ความรู้
การบริหารจัดการน้ า
เสียในครัวเรือน

แกนน าสุขภาพ และ
ประชาชนในต าบล
คลองเมือง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
บริหารจัดการน้ า
เสียในครัวเรือน

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและ
จัดการน้ าเสียใน
ครัวเรือนได้

ส านักงาน
ปลัด

7 โครงการณรงค์ก าจัด
ขยะ

อบรมให้ความรู้การ
คัดแยกขยะมูลฝอย
ในชุมชน

แกนน าชุมชนและ
ประชาชนในต าบล
คลองเมือง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม

ประชาชนมีความรู้
ในการคัดแยกขยะ
มูลฝอย

ส านักงาน
ปลัด

8 โครงการการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน

เพือ่อบรมให้ความรู้
ประชาชนในการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน

แกนน าชุมชนและ
ประชาชนในต าบล
คลองเมือง

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม

ประชาชนมีความรู้
การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน

ส านักงาน
ปลัด

รวม 8 โครงการ - - ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ - - -

งบประมาณ



125

รับผิดชอบ
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รับผิดชอบ



125

แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
       3.1  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิดของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกับโรคระบาดใน
สินค้าการเกษตรและ
มาตรการปอ้งโรคระบาด

เพื่อจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
โรคระบาดและ
การปอ้งกันใน
สินค้าการเกษตร

เกษตรกรต าบล
คลองเมืองใน
พื้นที่ จ านวน ๑๑
 หมู่

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้า
อบรมได้รับความรู้
เกี่ยวกับโรคระบาด
ในพชืเกษตรและการ
ปอ้งกัน

ลดการระบาดของ
โรคในสินค้า
การเกษตร

ส านักงาน
ปลัด

3 โครงการสนับสนุนการ
ปลูกพชืผักสวนครัว

เพื่ออบรมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนหนัมา
ปลูกพชืผักสวนครัว

ประชาชนใน
ต าบลคลองเมือง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ

เพิ่มรายได้และลด
ต้นทนุแก่
ประชากรในต าบล

ส านักงาน
ปลัด

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
ส าหรับโครงการทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



126

แบบ ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการสนับสนุนการ
ปลูกปา่

เพื่อสนับสนุนและ
รณรงค์ให้
ประชาชน
ตระหนักถีงการ
รักษาพื้นที่ปา่

ผู้น าชุมชน อสม. 
และประชาชน
ต าบลคลองเมือง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ

เปน็การอนุรักษ์
และเพิ่มพื้นที่ปา่
สาธารณะ

ส านักงาน
ปลัด

รวม 3 โครงการ - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - -

งบประมาณ



127

แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
       4.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิดของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมการทอ
ผ้าไหมมัดหมี่ ต าบล
คลองเมือง

เพื่ออบรม 
ส่งเสริม จัดหา
วสัดุอุปกรณ์ใน
การเพิ่ม
ประสิทธภิาพ
ของกลุ่มทอผ้า
ไหม

กลุ่มทอผ้าไหม
มัดหมี่ ในต าบล
คลองเมือง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ

เพิ่มรายได้ใหแ้ก่
กลุ่มอาชีพ

ส านักงาน
ปลัด

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
ส าหรับโครงการทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



128

แบบ ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการส่งเสริมการทอ
เส่ือกกและแปรรูป
ผลิตภณัฑ์จากเส่ือกก

เพื่ออบรม 
ส่งเสริม จัดหา
วสัดุอุปกรณ์ใน
การเพิ่ม
ประสิทธภิาพ
ของกลุ่มทอเส่ือ
กก

กลุ่มทอเส่ือกก 
ต าบลคลองเมือง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ

เพิ่มรายได้ใหแ้ก่
กลุ่มอาชีพ

ส านักงาน
ปลัด

3 โครงการสนับสนุน
ทนุการศึกษา
ทนุการศึกษาใหแ้ก่เด็ก
นักเรียนที่ยากจนหรือ
ด้อยโอกาส

เพิ่อสนับสนุน
ทนุการศึกษา
ใหแ้ก่เด็ก
นักเรียนที่
ยากจนหรือด้อย
โอกาส

เด็ก นักเรียน ที่
ยากจนหรือด้อย
โอกาสในต าบล
คลองเมือง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้รับ
ทนุการศึกษาที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

เพิ่มโอกาสใหแ้ก่
เด็กที่ด้อยโอกาส 
เด็กในพื้นที่ได้รับ
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึง

ส านักงาน
ปลัด

รวม 3 โครงการ - - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ - - -

งบประมาณ



129 แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
   ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       6.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิดของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. บา้น   โจดก
ระทงิ หมู่ที่ 1

เพื่อใหไ้ด้
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 200 - 300
 เมตร ความกวา้ง 5 - 
6 เมตร ความหนาผิว
ถนน 0.15 เมตร

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวกท าให้
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. บา้นคลอง
เมือง หมู่ที่ 2

เพื่อใหไ้ด้
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 200 - 300
 เมตร ความกวา้ง 5 - 
6 เมตร ความหนาผิว
ถนน 0.15 เมตร

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวกท าให้
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

ส าหรับโครงการทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
(พ.ศ. 2566 - 2570)



130

แบบ ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. บา้น    พระ
นารายน์ หมู่ที่ 3

เพื่อใหไ้ด้
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 200 - 300
 เมตร ความกวา้ง 5 - 
6 เมตร ความหนาผิว
ถนน 0.15 เมตร

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวกท าให้
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. บา้นหนอง
ขามน้อย หมู่ที่ 4

เพื่อใหไ้ด้
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 200 - 300
 เมตร ความกวา้ง 5 - 
6 เมตร ความหนาผิว
ถนน 0.15 เมตร

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวกท าให้
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. บา้นดงพลอง 
หมู่ที่ 5

เพื่อใหไ้ด้
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 200 - 300
 เมตร ความกวา้ง 5 - 
6 เมตร ความหนาผิว
ถนน 0.15 เมตร

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวกท าให้
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

งบประมาณ



131 แบบ ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. บา้นหนอง
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 6

เพื่อใหไ้ด้
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 200 - 300
 เมตร ความกวา้ง 5 - 
6 เมตร ความหนาผิว
ถนน 0.15 เมตร

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวกท าให้
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. บา้นหนองเต็ง
น้อย หมู่ที่ 7

เพื่อใหไ้ด้
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 200 - 300
 เมตร ความกวา้ง 5 - 
6 เมตร ความหนาผิว
ถนน 0.15 เมตร

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวกท าให้
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. บา้นทรัพย์
เจริญ หมู่ที่ 8

เพื่อใหไ้ด้
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 200 - 300
 เมตร ความกวา้ง 5 - 
6 เมตร ความหนาผิว
ถนน 0.15 เมตร

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวกท าให้
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

แบบ ผ.02/1

งบประมาณ



132ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. บา้นหวันาค า 
หมู่ที่ 9

เพื่อใหไ้ด้
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 200 - 300
 เมตร ความกวา้ง 5 - 
6 เมตร ความหนาผิว
ถนน 0.15 เมตร

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวกท าให้
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. บา้นสายธาร 
หมู่ที่ 10

เพื่อใหไ้ด้
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 200 - 300
 เมตร ความกวา้ง 5 - 
6 เมตร ความหนาผิว
ถนน 0.15 เมตร

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวกท าให้
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. บา้นโคกไม้งาม
 หมู่ที่ 11

เพื่อใหไ้ด้
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 200 - 300
 เมตร ความกวา้ง 5 - 
6 เมตร ความหนาผิว
ถนน 0.15 เมตร

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละระยะทาง
ของถนนได้
มาตรฐานร้อยละ
ของประชาชน
เดินทางสะดวก
และร้อยละ
อุบติัเหตุลดลง

ท าใหไ้ด้ถนนมี
มาตรฐานท าให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวกท าให้
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

รวม 11 โครงการ - - ๑๒,๑๐๐,๐๐๐ ๑๒,๑๐๐,๐๐๐ ๑๒,๑๐๐,๐๐๐ ๑๒,๑๐๐,๐๐๐ ๑๒,๑๐๐,๐๐๐ - - -

งบประมาณ



133 แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
       7.1  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิดของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการก่อสร้างแลน เพือ่เป็นการส่งเสริม สถานทีท่ีเ่ป็นชุมชน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของนักท่อง นักท่องเทีย่วเดินทาง ส านักงาน
มาร์ค (หอคอย) และ สถารทีท่่องเทีย่วให้ ท่องเทีย่ว OTOP เทีย่วทีม่ีปริมาณ  เข้ามาในแหล่ง ปลัด

สะพานจุดเช็คอิน เป็นทีรู้่จักและได้ นวัตวิถี หมู่ที ่6 เพิม่มากขึ้น ท่องเทีย่วของท้อง
มาตรฐานมากขึ้น ถิ่นมากขึ้น

๒ โครงการปรับปรุงภูมิ เพือ่เป็นการส่งเสริม สถานทีท่ีเ่ป็นชุมชน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของนักท่อง นักท่องเทีย่วเดินทาง ส านักงาน
ทัศน์รอบอ่างเก็บน้้า สถารทีท่่องเทีย่วให้ ท่องเทีย่ว OTOP เทีย่วทีม่ีปริมาณ  เข้ามาในแหล่ง ปลัด

สระน้้าและภูมิทัศน์ข้าง เป็นทีรู้่จักและได้ นวัตวิถี หมู่ที ่6 เพิม่มากขึ้น ท่องเทีย่วของท้อง
ถนน มาตรฐานมากขึ้น ถิ่นมากขึ้น

๓ โครงการหมู่บ้านท่อง เพือ่จัดเป็นหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าปล้อง ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ มีแหล่งท่องเทีย่ว เป็นหมู่บ้านท่องเทีย่ว กองการ
เทีย่วเชิงนิเวศและ ท่องเทีย่วเชิงนิเวศ หมู่ ๖ และสามารถเพิม่ เชิงนิเวศและเศรษฐกิจ ศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง รายได้ให้กับคน พอเพียง

ในชุมชน

รวม 3 โครงการ - - ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ - - -

บญัชสีรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
   ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
       6.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิดของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรม
คณะกรรมการหมู่บา้น

อบรมบทบาท
หน้าที่ของ
กรรมการหมู่บา้น

กรรมการหมู่บา้น 
ต าบลคลองเมือง

๓๐,๐๐๐ ส านักงาน
ปลัด

รวม 1 โครงการ - - - - -

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
ส าหรับโครงการทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
       2.1  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัดทาง ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิดของ ภูมศิาสตร์ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการสนามเด็กเล่น
สร้างปญัญา

เพื่อใหเ้ด็กเล็ก
มีสถานที่ใน
การเรียนรู้ผ่าน
การเล่น

บริเวณ
ด้านหลัง
อาคาร ศพด.
อบต.คลอง
เมือง

๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ เด็กเล็กร้อยละ 
80 ได้เรียนรู้
ผ่านการเล่น

เด็กเล็กมี
พฒันาการที่
สมวยั รู้จักคิด
และแก้ปญัหา
โดยได้รับการ
เรียนรู้จากการเล่น

กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับโครางการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทีใ่ชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



134
แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
   ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       6.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย พิกัดทาง ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิดของ ภมูศิาสตร์ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการปรับปรุงผิว
ทางจราจร asphaltic
 concrete สายบ้าน
โคกไม้งาม หมู่ 11 -
เชื่อมต าบลโคกสวา่ง
(จังหวดับุรีรัมย)์

เพือ่ให้ถนน
ได้มาตรฐาน

ผิวทางกวา้ง 5.00 - 
6.00 เมตร ระยะทาง
 2,000 เมตร

14°49'06.9
"N   
102°29'02.
9"E

๗,๔๕๐,๐๐๐ ๗,๔๕๐,๐๐๐ ๗,๔๕๐,๐๐๐ ๗,๔๕๐,๐๐๐ ๗,๔๕๐,๐๐๐ ร้อยละ
ระยะทางของ
ถนนได้
มาตรฐานร้อย
ละเดินทาง
สะดวก
ประชาชนและ
ร้อยละอุบัติเหตุ
ลดลง

ท าให้ได้ถนน
มีมาตรฐานท า
ให้ประชาชน
เดินทาง
สะดวกท าให้
อุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

๒ โครงการปรับปรุงผิว
ทางจราจร asphaltic
 concrete สายบ้าน
หนองขามน้อย หมู่ 4
 เชื่อมเขตต าบลสารภี
(จังหวดันครราชสีมา)

เพือ่ให้ถนน
ได้มาตรฐาน

ผิวทางกวา้ง 4.00 - 
5.00 เมตร ระยะทาง
 700 เมตร

14°49'09.3
"N   
102°28'34.
6"E

๒,๖๓๐,๐๐๐ ๒,๖๓๐,๐๐๐ ๒,๖๓๐,๐๐๐ ๒,๖๓๐,๐๐๐ ๒,๖๓๐,๐๐๐ ร้อยละ
ระยะทางของ
ถนนได้
มาตรฐานร้อย
ละเดินทาง
สะดวก
ประชาชนและ
ร้อยละอุบัติเหตุ
ลดลง

ท าให้ได้ถนน
มีมาตรฐานท า
ให้ประชาชน
เดินทาง
สะดวกท าให้
อุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

ส าหรับโครางการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทีใ่ชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน



135

แบบ ผ.02/2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย พิกัดทาง ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิดของ ภมูศิาสตร์ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๓ โครงการปรับปรุงผิว
ทางจราจร asphaltic
 concrete สายบ้าน
หนองเต็งน้อย หมู่ 7 
เชื่อมเขตต าบลโคก
สูงและเขตต าบลโคก
สวา่ง(จังหวดับุรีรัมย)์

เพือ่ให้ถนน
ได้มาตรฐาน

ผิวทางกวา้ง 5.00 - 
6.00 เมตร ระยะทาง
 3,000 เมตร

14°49'34.2
"N   
102°31'39.
8"E

๑๐,๙๓๐,๐๐๐ ๑๐,๙๓๐,๐๐๐ ๑๐,๙๓๐,๐๐๐ ๑๐,๙๓๐,๐๐๐ ๑๐,๙๓๐,๐๐๐ ร้อยละ
ระยะทางของ
ถนนได้
มาตรฐานร้อย
ละเดินทาง
สะดวก
ประชาชนและ
ร้อยละอุบัติเหตุ
ลดลง

ท าให้ได้ถนน
มีมาตรฐานท า
ให้ประชาชน
เดินทาง
สะดวกท าให้
อุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

๔ โครงการปรับปรุงผิว
ทางจราจร asphaltic
 concrete สายบ้าน
หัวนาค า หมู่ 9 -
เชื่อมเขตต าบลหนอง
ขาม (จังหวดั
นครราชสีมา)

เพือ่ให้ถนน
ได้มาตรฐาน

ผิวทางกวา้ง 5.00 - 
6.00 เมตร ระยะทาง
 2,400 เมตร

14°50'58.9
"N   
102°32'10.
5"E

๘,๘๖๐,๐๐๐ ๘,๘๖๐,๐๐๐ ๘,๘๖๐,๐๐๐ ๘,๘๖๐,๐๐๐ ๘,๘๖๐,๐๐๐ ร้อยละ
ระยะทางของ
ถนนได้
มาตรฐานร้อย
ละเดินทาง
สะดวก
ประชาชนและ
ร้อยละอุบัติเหตุ
ลดลง

ท าให้ได้ถนน
มีมาตรฐานท า
ให้ประชาชน
เดินทาง
สะดวกท าให้
อุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

๕ โครงการปรับปรุงผิว
ทางจราจร asphaltic
 concrete สายบ้าน
ทรัพย์เจริญ หมู่ 8 -
เชื่อมเขตต าบลสีสุก
(จังหวดันครราชสีมา)

เพือ่ให้ถนน
ได้มาตรฐาน

ผิวทางกวา้ง 4.00 - 
5.00 เมตร ระยะทาง
 1,200 เมตร

14°50'08.9
"N   
102°28'01.
0"E

๕,๙๐๐,๐๐๐ ๕,๙๐๐,๐๐๐ ๕,๙๐๐,๐๐๐ ๕,๙๐๐,๐๐๐ ๕,๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละ
ระยะทางของ
ถนนได้
มาตรฐานร้อย
ละเดินทาง
สะดวก
ประชาชนและ
ร้อยละอุบัติเหตุ
ลดลง

ท าให้ได้ถนน
มีมาตรฐานท า
ให้ประชาชน
เดินทาง
สะดวกท าให้
อุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

งบประมาณ



136

แบบ ผ.02/2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย พิกัดทาง ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิดของ ภมูศิาสตร์ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๖ โครงการปรับปรุงผิว
ทางจราจร asphaltic
 concrete สายบ้าน
คลองเมือง หมู่ 2 -
เชื่อมเขตต าบลโคก
สวา่ง (จังหวดับุรีรัมย)์

เพือ่ให้ถนน
ได้มาตรฐาน

ผิวทางกวา้ง 4.00 - 
5.00 เมตร ระยะทาง
 1,400 เมตร

14°49'15.5
"N   
102°31'26.
1"E

๕,๒๔๐,๐๐๐ ๕,๒๔๐,๐๐๐ ๕,๒๔๐,๐๐๐ ๕,๒๔๐,๐๐๐ ๕,๒๔๐,๐๐๐ ร้อยละ
ระยะทางของ
ถนนได้
มาตรฐานร้อย
ละเดินทาง
สะดวก
ประชาชนและ
ร้อยละอุบัติเหตุ
ลดลง

ท าให้ได้ถนน
มีมาตรฐานท า
ให้ประชาชน
เดินทาง
สะดวกท าให้
อุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

งบประมาณ



137 แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 การศึกษา ค่าคุรภณัฑ์ที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกส่วน(ราคารวมติดต้ัง)
แบบต้ังพืน้หรือแขวน
(ระบบinverter) ขนาด 
24,000 บีทียูจ านวน 4 
เคร่ืองส าหรับ ศพด. ดง
พลอง

๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ กองการศึกษา

2 การศึกษา ค่าคุรภณัฑ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน(ราคารวมติดต้ัง)
แบบต้ังพืน้หรือแขวน
(ระบบinverter) ขนาด 
24,000 บีทียูจ านวน 3 
เคร่ืองส าหรับ ศพด. โจดก
ระทิง

๑๒๗,๕๐๐ ๑๒๗,๕๐๐ ๑๒๗,๕๐๐ ๑๒๗,๕๐๐ ๑๒๗,๕๐๐ กองการศึกษา

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



138

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 บริหารงานทั่วไป ค่าคุรภณัฑ์ที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองตบดิน ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐

- - -
กองช่าง

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า19 นิ้ว) จ านวน 
1 เคร่ือง

๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐

- - -

กองช่าง

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที ่2 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)  จ านวน 1 เคร่ือง

๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐

- - -

กองคลัง

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ all in
 one (จอขนาดไม่น้อย
กว่า19 นิ้ว) จ านวน 2 
เคร่ือง

๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐

- - -

กองคลัง

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ mulifunction
 เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า
 จ านวน 1 เคร่ือง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

- - -

กองคลัง

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จ านวน 2 เคร่ือง

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐
- - -

กองคลัง

งบประมาณ



139

แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ

 ส านักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า19 นิ้ว) จ านวน 
1 เคร่ือง

๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐

- - -

กองการศึกษา

10 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
 ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เคร่ือง

๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐
- - -

กองการศึกษา

11 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จ านวน 2 เคร่ือง

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐
- - -

กองการศึกษา

12 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
วทิยาศาสตร์และ
การแพทย์

เคร่ืองวัดอุณหภูมิ จ านวน
 2 เคร่ือง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
- - -

กองการศึกษา

รวม 12 โครงการ - - - ๔๗๑,๕๐๐ 471,500 ๒๙๗,๕๐๐ ๒๙๗,๕๐๐ 297,500 -

งบประมาณ


