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1. ด้านกายภาพ 

   1.1  ที่ตั้ง 
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัยตั ้งอยู ่ที ่  บ้านวัด  หมู ่ ๙  ถนน มิตรภาพ -หนองคาย           

ตำบลเทพาลัย  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก  ๑๙ กิโลเมตร  จากที่ว่าการอำเภอ
คง และอยู่ทางทิศเหนือจากตัวจังหวัดนครราชสีมา  ๖๓  กิโลเมตร  

  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อำเภอโนนแดง และ อำเภอบัวใหญ่ 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ ตำบลตาจั่น และ อำเภอพิมาย 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อำเภอโนนแดง และ อำเภอพิมาย 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลยั 
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1.2 เนื้อที่ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมดโดยประมาณ 71.66 ตาราง
กิโลเมตร 

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ปกติ คือเป็นที่ราบ ซึ่งแบ่งออกเป็นที่ราบลุ่ม ประมาณร้อยละ 

80 และเป็นที ่ราบสูงประมาณร้อยละ 20 และยังม ีป ่าไม ้ท ี ่ เส ื ่อมโทรมในเขตที ่สาธารณะโดยมี
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  

1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศจัดอยู่ในเขตร้อนชื้น  มี 3 ฤดู  ดังนี้ 
  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่    ต้นเดือนกุมภาพันธ์   ถึง ต้นเดือนพฤษภาคม 
  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่    ปลายเดือนพฤษภาคม   ถึง ต้นเดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่    ปลายเดือนตุลาคม   ถึง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 

 

1.๕.ลักษณะการใช้ท่ีดิน 
  พ้ืนที่พักอาศัย     3,478  ไร่ 
  พ้ืนที่พาณิชยกรรม     -         ไร่ 
  พ้ืนที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ   2,500     ไร่ 1    แห่ง 
  สวนสาธารณะ / นันทนาการ     1   ไร่ 5    แห่ง 
  พ้ืนที่ตั้งสถานศึกษา    300   ไร่ 5    แห่ง  
  พ้ืนที่ว่างพื้นที่สาธารณะ  3,904     ไร่ 
  พ้ืนที่เกษตรกรรม                     28,202  ไร่ 
 

2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้านในเขตของ องค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้ง

หมู่บ้าน ๑๔ หมู่ ได้แก่ 
หมู่ 1  บ้านบุตำแย  หมู่ 2  บ้านคอนเมือง  หมู่ 3  บ้านโคกแปะ 
หมู่ 4  บ้านตะคร้อ  หมู่ 5  บ้านกระถิน  หมู่ 6  บ้านหนองพรานปาน 
หมู่ 7  บ้านหนองบัวโคก หมู่ 8  บ้านดอนวัว  หมู่ 11  บ้านดอนทะบวง  
หมู่ 12  บ้านสระปทุม  หมู่ 13  บ้านโคกสง่า  หมู่ 14  บ้านตะคร้อมิตรภาพ 
หมู่ 16  บ้านน้อยพัฒนา หมู่ 17  บ้านโนนคูณพัฒนา 
- จำนวนหมู่บ้านที่บางส่วนอยู่ในเขตของ องค์การบริหารส่วนตำบล มี 1  หมู่บ้าน   
ได้แก่  หมู่ 9    บ้านวัด  
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3.ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ปี 2559-2561 

หมู่บ้าน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เพศ 
รวม 

เพศ 
รวม 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
หมู่ที่ 1 277 265 542 271 265 536 276 265 541 
หมู่ที่ 2 377 383 760 372 385 757 374 379 753 
หมู่ที่ 3 210 226 436 208 222 430 209 222 431 
หมู่ที่ 4 320 316 636 319 320 639 322 327 649 
หมู่ที่ 5 353 353 706 365 352 717 371 354 725 
หมู่ที่ 6 157 157 314 153 160 313 154 155 309 
หมู่ที่ 7 305 320 625 310 310 620 308 313 621 
หมู่ที่ 8 122 122 244 125 119 244 121 122 243 
หมู่ที่ 9 14 21 35 17 23 40 18 24 42 

หมู่ที่ 11 301 333 634 296 324 620 298 330 628 
หมู่ที่ 12 264 249 513 256 252 508 253 248 501 
หมู่ที่ 13 81 90 171 77 86 163 74 86 160 
หมู่ที่ 14 190 191 381 193 191 384 192 193 385 
หมู่ที่ 16 101 99 200 97 98 195 97 100 197 
หมู่ที่ 17 158 176 334 158 171 329 160 169 329 

รวม 3,230 3,301 6,531 3,217 3,278 6,495 3,227 3,287 6,514 
             *หมายเหต ุ: ข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
       ตารางแสดงจำนวนประชากรจำแนกตามกลุม่อายุในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย           

ปี 2559-2561 
กลุ่มอาย ุ ปี 2559 ปี2560 ปี2561 

ต่ำกวา่ 5 ป ี 338 302 295 
5-24 ป ี 1686 1638 1,604 

25-44 ป ี 1977 1954 1963 
45-64 ป ี 1635 1765 1798 
65 ปีขึ้นไป 795 823 849 

รวม 6,431 6,482 6,509 
*หมายเหต ุ: เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบยีนบ้าน ข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบยีน สำนกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
 

4.สภาพทางสังคม 
   4.1 การศึกษา  
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.   2   แห่ง  คือ  หมู่ที่ 2,7 

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวโคก 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนเมือง 
- โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   5 แห่ง  คือ  หมู่ที่ ๒,๕,๖,๗,๑๔ 

1) โรงเรียนบ้านคอนเมือง    2) โรงเรียนบ้านกระถิน 
3) โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน  4) โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ 4) 
5) โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 
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- โรงเรียนมัธยมศึกษา 3 แห่ง  คือ  หมู่ที่ ๙ 
1) โรงเรียนบ้านคอนเมือง     2) โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน   3) โรงเรียนเทพาลัย  

 - โรงเรียนขยายโอกาส ๒ แห่ง  คือ  หมู่ที่ ๒,๖ 
1) โรงเรียนบ้านคอนเมือง   2)โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 

 - ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ๑๔ แห่ง 
4.2 สาธารณสุข 

- สถานีอนามัย      ๒ แห่ง 
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)   ๑๔ แห่ง 
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข     ๖ คน 
- ลูกจ้างชั่วคราวของสถานีอนามัย   ๕ คน 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  ๑๕๒ คน    - -
- อาสาสมัครพัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน (อพปม.) ๑๔ คน 

4.3 อาชญากรรม 
ภายในพ้ืนที่ตำบลเทพาลัยไม่พบปัญหาอาชญากรรม 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1  การคมนาคม  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัยมีถนนสายหลัก ๓ สาย 

 ถนนมิตรภาพ ทางหลวงหมายเลข ๒ โดยผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย จากหมู่ที่ 
๑๕ บ้านใหม่สามัคคี    ไปทางทิศเหนือสุดเขตที่บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๘ 

 ถนนสายที ่ ๒ (ลาดยาง) คือ จากบ้านวัด หมู ่ที ่ ๙ ไปทางทิศตะวันออกสิ ้นสุดที ่บ้าน         
ดอนทะบวง หมู่ที่ ๑๑ ก่อนถึงอำเภอโนนแดง (ถนนเจนจบทิศ) 
  ถนนสายที่ ๓ (ลาดยาง) เป็นถนนเชื่อม อบต.เทพาลัย กับ อำเภอคง ซึ่งออกจากบ้านวัด หมู่
ที่ ๙ ไปทางทิศตะวันตก 
  จำนวนถนนลูกรัง     ๔ สาย ประมาณการความยาว ๒๐  กิโลเมตร 
  จำนวนถนนดิน  ๓ สาย ประมาณการความยาว ๑๐  กิโลเมตร 
  จำนวนถนนลาดยาง ๑ สาย ประมาณการความยาว  ๑   กิโลเมตร 
  จำนวนถนนคอนกรีต      ๑๙ สาย ประมาณการความยาว  ๖   กิโลเมตร 
 

   5.2 การไฟฟ้า 
  - ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ๙๕  ของพ้ืนที ่
  - จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า             ๑,๓๔๖ ครัวเรือน 
  - จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ                   ๒๐๖ จุด          

- จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ต้องการเพิ่ม   ๖๕ จุด 
  - จำนวนระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์           ๑ จุด 
 

5.3 การประปา 
   -จำนวนหมู่บ้านที่มีน้ำประปาใช้            ๑๕         หมู่บา้น 
  -จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้         ๑,๒๙๓         ครัวเรือน 
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      5.4 การโทรคมนาคม 
  - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข   - แห่ง    - สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ      - แห่ง 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพอาชีพ 
  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำนาทำไร่ รับจ้าง  และค้าขาย  เป็นหลักกลุ่มอาชีพที่ได้ขึ้น
ทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 

๑.  กลุ่มเลี้ยงสุกรขุน  หมู่ ๑   บ้านบุตำแย 
๒.  กลุ่มหมอนสม็อค  หมู่ ๑  บ้านบุตำแย 
๓.  กลุ่มจักรสานใบลาน หมู่ ๑   บ้านบุตำแย 
๔.  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า  หมู่ ๒  บ้านคอนเมือง 
๕.  กลุ่มเกษตรอินทรีย์  หมู่ ๒   บ้านคอนเมือง 
๖.  กลุ่มเย็บผ้า  หมู่ ๓  บ้านโคกแปะ 
๗.  กลุ่มผู้ทำนา  หมู่ ๓   บ้านโคกแปะ 
๘.  กลุ่มผู้เลี้ยงไก่  หมู่ ๓  บ้านโคกแปะ 
๙.  กลุ่มเลี้ยงโค  หมู่ ๔ บ้านตะคร้อ 
๑๐.  กลุ่มเลี้ยงปลาและไก่   หมู่ ๔ บ้านตะคร้อ 
๑1.  กลุ่มเย็บผ้า  หมู่ ๖ บ้านหนองพรานปาน 
๑2.  กลุ่มทำดอกไม้จันทน์   หมู่ ๗ บ้านหนองบัวโคก 
๑3.  กลุ่มเลี้ยงสุกร  หมู่ ๗ บ้านหนองบัวโคก 
๑4.  กลุ่มเลี้ยงปลา  หมู่ ๘ บ้านดอนวัว 
๑5.  กลุ่มเย็บผ้า  หมู่ ๑๐ บ้านถนนนางคลาน 
๑6.  กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่  ๑๑ บ้านดอนทะบวง 
17.  กลุ่มเย็บผ้า  หมู่  ๑๑ บ้านดอนทะบวง 
18.  กลุ่มเย็บผ้า  หมู่ ๑๔ บ้านตะคร้อมิตรภาพ 
19.  กลุ่มทอเสื่อกก  หมู่ ๑๗ บ้านโนนคูณพัฒนา 
๒0.  กลุ่มเลี้ยงปลาดุก  หมู่ ๑๖ บ้านน้อยพัฒนา 
2๑.  กลุ่มหมอนสม็อคและทอผ้า หมู่ ๕ บ้านกระถิน 
2๒.  กลุ่มกระถินรวงทอง (ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕)   หมู่ ๕ 
23.  กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง (ปลาทับทิม)   หมู่ ๗  บ้านหนองบัวโคก 
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7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
 7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
  7.2.1 งานประเพณีสงกรานต ์ 7.2.2 งานประเพณีลอยกระทง 
  7.2.3 งานประเพณีเข้าพรรษา 7.2.4 งานประเพณีออกพรรษา 
  7.2.5 งานพิธีสำคัญทางศาสนาอ่ืนๆ 
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ได้แก่ หมอนสม็อค,จักรสานใบลาน,ทอเสื่อกก เป็นต้น 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 น้ำ  

แหล่งน้ำธรรมชาติ 
- ลำน้ำ - ลำห้วย  ๓ สาย - บึง,หนอง และอ่ืน ๆ  ๒๓ แห่ง 

  แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
  - ฝาย   ๔ แห่ง - บ่อน้ำตื้น   ๑๖ แห่ง 
  - บาดาล  ๒๐ แห่ง - อ่างเก็บน้ำ    ๓ แห่ง 
  8.2 ป่าไม้  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของตำบลเทพาลัยเป็นป่าเต็งรัง 
  8.3 ภูเขา ไม่มีพ้ืนที่ติดกับภูเขา 
   

9. อ่ืนๆ (ถ้ามีระบุ) 
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1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
         วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

           กรอบแนวทางท่ีสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
 1.1.1 ด้านความม่ันคง 
  (1)เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
  (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  (5)การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

1.๑.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
  (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
  (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 1.1.3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
  (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
  (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 1.1.4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
  (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา   
 1.1.5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (5)การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 1.1.6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
  (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1.2.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่
พึงประสงค ์
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  (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทกัษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
  (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
  (5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ 
  (6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
  (7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง2.ยุทธศาสตร์
 1.2.2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
  (1) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
  (2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั ้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
  (3) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้     มีสิทธิในการ
จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 
 1.2.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
  (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
 1.2.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  (1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
  (3) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
  (4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (6) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
  (7)  พ ัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการและกลไกแก ้ ไขป ัญหาความข ั ดแย ้ ง ด ้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 1.2.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน 
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  (1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ 
  (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
  (3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับ
มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
  (4) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 
  (5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืน ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 1.2.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ  ธรร
มาภิบาลในสังคมไทย 
  (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
  (2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ 
  (3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 1.2.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  (1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 
  (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
  (3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
  (4) การพัฒนาด้านพลังงาน 
  (5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  (6) การพัฒนาระบบน้ำประปา 
 1.2.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม 
  (2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
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  (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
 1.2.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
  (1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
  (2) การพัฒนาเมือง 
  (3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
 1.2.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
  (1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ  และแสวงหาตลาดใหม่ส
หรับสินค้าและบริการของไทย 
  (2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภาคภายใต้แผนงาน GMS,  ACMECS,  IMT-GT,  BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพื่ออ 
านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
  (3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่
โดดเด่นในภูมิภาค 
  (4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
  (5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
  (6) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ 
  (7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 
  (8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
  (9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
  (10) ส่งเสริมใหเ้กิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 1.3.1 ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  
บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
 วิสัยทัศน์ (Vision)  
  “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้าชายแดน” 
 พันธกิจ (Mission) 
  1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
  2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
  3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อกระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
  4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
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  6) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ไดร้ับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
  7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 
 เป้าประสงค์รวม (Obgective) 
  1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
  2) รายไดจ้ากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
  3) รายไดจ้ากการจำหนา่ยผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมข้ึน 
  4) มูลคา่การส่งออกสินคา้ชายแดนเพิ่มขึ้น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues) 
  1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
  2) การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
  3) การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
 1.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
  วิสัยทัศน์  
  “โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” 
 

 เป้าประสงค์รวม  
  1) เพื่อเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันดา้นเศรษฐกิจของจังหวัด  
  2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  
  3) มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิต ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
  4) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกป้อง สถาบัน
หลักของชาติ  
  5) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการทุกด้าน   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ๑)  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
  ๒)  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
  ๓)  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
  ๔)  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
   1.4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ 

๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือ
การเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 

๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.4.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๑)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื ่องมือและ

ประกอบการศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความสำคัญของการ

เข้าสู่ประนะชาคมอาเซียนในทุกด้าน  
๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

1.4.3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มี
คุณภาพ  มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๓)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นำด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทาง

ตลาด 
๕)  สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพื่อจำ

หน่วยและเพ่ือการอนุรักษ ์ 
1.๔.4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
เข้มแข็ง 

๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
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๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

๔)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุก

ระดับ 
๖)  ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค 

และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อ

สังคม  สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
 
1.4.5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพ

และมาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดย

ให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการ
ทางการแพทย ์

1.4.6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้อง

กับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน 
๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อื่นๆ  เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณปูโภค 
และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 

๕)  ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร  
ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
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1.4.7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
๑)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ

ชุมชนท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
๒)  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรม

ด้านการท่องเที่ยว  และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และ
สร้างเครือข่าย  เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาด
สินค้าท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

1.4.8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามที่

กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
๒)  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ 

เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและ
ร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 

๔)  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา 

๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความ
ต้องการของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  1.4.9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติ 
๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและ

องค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่

สำคัญ  โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
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1.4.10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่า

ไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
๒) รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม

ของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   
๓)  จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

2. ยุทธศาสตร์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ใน
อุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
   
   
 
  
 
2.2 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา  
            ท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                      อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.3  เป้าประสงค์ 
   1) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
   2) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
   3) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
   4) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
   5) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

6) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน  รวมทั้ง
การสร้างสังคม  ความน่าอยู่ 

“ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ย่ังยืน” 
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2.4  ตัวช้ีวัด 

   1) ประชาชนมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
   2) โครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ 80 
   3) ประชาชนมีความรู้มากขึ้น ร้อยละ 90 และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 

4) ประชาชน ร้อยละ 80 มีความรู ้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที ่ยว 
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

   5) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ร้อยละ 10 
   6) ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 5 และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
   7) หมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล 

8) การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล  มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
สูงร้อยละ 60 

 
2.5 ค่าเป้าหมาย 

   1) ได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างสะดวกรวดเร็ว 
   2) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
   3) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
   4) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
   5) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ   
  
 
2.5 กลยุทธ์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 1) ก่อสร้าง บำรุงรักษา  ถนน  ระบบระบายน้ำ  
     และระบบสาธารณูปโภค 
     2) พัฒนาระบบกักเก็บน้ำ  เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค  
     บริโภคและการเกษตร 
     3) ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาให้มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
  แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
     2) พัฒนาส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน 
     3) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร   
     ปลอดจากสารพิษ  รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาการ 
     เกษตร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข 
  แนวทางการพัฒนา 1) การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ  
     ประชาชนในท้องถิ่น 
     2) การรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิต 
         และทรัพย์สินของประชาชน 
     3) ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ 
     4) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมและงานสวัสดิการ 
         สังคม 
     5) ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     6) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
     7) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
             ท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริมและบำรุงรักษา  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
     ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     2) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
     3) ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ 
         เจ้าอยู่หัวและงานรัฐพิธี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
   สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

  แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ
         ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     2) ส่งเสริมการบำบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3) ส ่งเสร ิมการป ้องก ันและด ูแลทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม 

     4) การจัดการน้ำเสีย  ขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

  แนวทางการพัฒนา 1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
     2) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิเสรีภาพของ
     ประชาชน 
     3) การปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสาร 
     4) การพัฒนาปรับปรุงระบบรายได้ 
     ๕) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
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     ๕) การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
     6) การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
     7) การก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน การบำรุงรักษา/จัดหา 
         วัสดุ  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
     8) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 1) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 2) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงพาตนเอง 
 4) การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
 5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพา
ลัย มีความสอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑๒  และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ดังนี้ 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

              

 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วน 

ตำบลเทพาลัย 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาขององค์กร

ปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

๑.การพัฒนาและเพิ ่มศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

๒.ยกระดับสังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู ่ ๓.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยืน 

๔.การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อ
ปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

การสานต่อแนว
พระราชดำริ 
 

ด้านการ 
ศึกษา 

ด้านการ 
เกษตร 

ด้านการ 
พัฒนาสังคม 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

ด้านการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนาวัฒนธรรมและกีฬา
ประเพณี 

ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้าน เมืองที่ดี 

ด้านการการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ด้านการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อม 

๕ .การพัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการ
ภาครัฐ 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการเกษตร 

 

3.การพัฒนาด้านส ังคม
และการสาธารณสุข 

4.การพัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา 

 
          
ท้องถิ่น 
 

5.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  

  
 

6.ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 1.การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 2.การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 3.ยกระกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การต่างประเทศ 

ประเทศเพื่อนบ้าน 
และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการเข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรด้์าน
การพัฒนาภาค
เมืองและพื้นท่ี

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรด้์าน
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี การวิจัย
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตรก์าร
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตรก์ารสร้าง
ความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ำใน

สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
เติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน 

ยุทธศาสตรด้์านการ
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand และTrend ป ั จจ ั ยและสถานการณ ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง  (S : Strength-s) จุดอ่อน  (W : Weakness) 

1. ระบบการบริหาร 

- การจัดโครงสร้างภายในมีความสอดคล้อง
กับภารกิจ 

- การมอบอำนาจ/มอบหมายงานหน้าที่
รับผิดชอบที่ชัดเจน 

- ยึดหลักการบริหารจัดการตามหลัก  
ธรรมมาภิบาล 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
รูปแบบประชาคม  การประชุมวางแผน
เตรียมงาน 

2.ระบบข้อมูลข่าวสาร 
- มีระบบสื ่อสารและระบบสารสนเทศ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสำหรับการ
ใช้เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้  เพ่ือ
นำข้อมูลมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 

3.อัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง 

- บุคลากรมีความรู ้ความสามรถในการ
ปฏิบัติงานในระดับดี 

4. การเงิน  งบประมาณ 

- การพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุง
ระบบวิธีการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติหลายสายเหมาะ

แก่การทำกรเกษตร 

1. ระบบการบริหาร 

- กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน  มีการเปลี ่ยนแปลง
แก้ไขอยู่ตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที ่เกิด
ความสับสนในการปฏิบัติงาน 

2.ระบบข้อมูล 
- ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน/ไม่ครอบคลุม

ทุกด้าน 
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โอกาส  (O : Opportunity)   อุปสรรค  (T : Threat) 

- เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่ง
น้ำ  ห้วย หนอง คู คลอง ที ่อุดมสมบูรณ์  
เหมาะที่จะได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
ความร ู ้ด ้านว ิชาการเพ ื ่อพ ัฒนาระบบ
ชลประทาน 

- เป็นพื ้นที ่เส้นทางคมนาคมเชื ่อมระหว่าง
อำเภอและจังหวัดอ่ืน  เหมาะแก่การพัฒนา
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  แสดงถึง
ศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ ่นแก่ผู ้ที ่เดิน
ทางผ่านได้จดจำ 

- กฎหมายระเบียบข้อบังค ับขาดความ
ยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจห้วงระยะเวลาในการจัดสรรและ
กรเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐมีความไม่
แน่นอน 

- การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลมี
จำนวนเพิ ่มมากขึ ้น  ความรับผิดชอบ
เพิ ่มขึ ้นมากขึ ้น  ประกอบกับปัญหาใน
พื้นที่และความต้องการของประชาชนมี
มาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน 
เนื ่องจากจำกัดด้วยอำนาจหน้าที ่และ
จำนวนของงบประมาณท่ีจำกัด 
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3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย   

ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

กองช่าง 

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

แผนงานการเกษตร สำนักปลัด 

3 การพัฒนาด้านสังคมและการ
สาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานสวัสดิการสังคม 

สำนักปลัด 

4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น    

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สำนักปลัด 
กองการศึกษา 

5 ด้านการบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

แผนงานการเกษตร สำนักปลัด 

6 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
รวม 6 ยุทธศาสตร์ 11 แผนงาน 4 ส่วนราชการ 

 

 

ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  องค์การบรหิารส่วนตำบลเทพาลยั อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

24 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 
 

ยุทธศาสตร ์

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

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน                         

  1.1 แผนงานเคหะชุมชน 3 730,000 3 730,000 3 730,000 3 730,000 3 730,000 15 3,650,000 

  1.2 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 51 6,243,730 54 19,151,000 25 27,664,500 10 21,530,000 5 9,190,000 145 83,779,230 

    รวมยุทธศาสตร์ที ่1 54 6,973,730 57 19,881,000 28 28,394,500 13 22,260,000 8 9,920,000 160 87,429,230 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

            

  2.1 แผนงานเกษตร 5 130,000 5 130,000 5 130,000 5 130,000 5 130,000 25 650,000 

    รวมยุทธศาสตร์ที ่2 5 130,000 5 130,000 5 130,000 5 130,000 5 130,000 25 650,000 

3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและการ
สาธารณสุข 

            

  3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 120,000 2 120,000 2 120,000 2 120,000 2 120,000 10 600,000 

  3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 290,000 5 290,000 5 290,000 5 280,000 5 280,000 25 1,440,000 

  3.3 แผนงานสาธารณสุข 7 739,000 7 789,000 7 789,000 7 789,000 7 789,000 35 3,106,000 

    รวมยุทธศาสตร์ที ่3 14 14,149,000 14 1,199,000 14 1,199,000 14 1,199,000 14 1,199,000 70 5,146,000 

  

ผ.01 
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ยุทธศาสตร ์

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

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาฯ 

                        

4.1   แผนงานการศึกษา 9 3,069,400 9 3,074,400 13 4,468,184 8 2,969,600 8 2,969,600 47 16,551,184 

4.2   แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 6 780,000 5 200,000 7 460,000 7 460,000 5 210,000 30 2,110,000 

รวมยุทธศาสตร์ที ่4 15 3,849,400 14 3,274,400 20 4,928,184 15 3,429,600 13 3,179,700 77 18,661,184 

5.  ยทุธศาสตร์ด้านการบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

            

     5.1    แผนงานสาธารณสุข 2 220,000 2 300,000 4 320,000 4 320,000 4 320,000 16 1,480,000 

     5.2    แผนงานเกษตร 1 200,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 600,000 

รวมยุทธศาสตร์ที ่5 3 420,000 3 400,000 5 420,000 5 420,000 5 420,000 21 2,080,000 

6.ยุทธศาสตร์ดา้นการบรหิารกิจการบา้นเมือง
และสังคมทีด่ ี

            

      6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11 1,540,000 12 1,540,000 15 2,515,000 14 1,795,000 13 1,600,000 65 9,065,000 

      6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 165,000 11 165,000 11 225,000 11 225,000 11 225,000 52 1,065,000 

      6.3  งบกลาง 8 11,859,600 8 11,859,600 7 11,864,600 7 11,879,600 7 11,879,600 37 59,358,000 

รวมยุทธศาสตร์ที ่6 27 13,564,600 31 13,564,600 33 14,604,600 32 13,899,600 31 13,704,604 154 69,488,000 

รวมยุทธศาสตร์ที ่1 - 6 118 26,886,730 124 38,599,00 105 49,676,284 84 41,338,200 76 28,553,200 507 183,454,414 

ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เทพาลัย ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ
ตำแย  หมู่ที่ 1 สายบ้านนาง
วัน เกนอก * (จากแผนชุมชน 
ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก      
กว้าง 4 เมตร                        
ยาว 100 เมตร                      
หนา 0.15 เมตร                 

212,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึน้
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

2 ถนนคอนเกรีตเสรมิเหล็กบ้าน
บุตำแย หมู่ที่ 1 สายจากแยก
ทางเข้าโรงเรียนบ้านคอนเมือง 
ถึงบ้านนายบุญ เทพรักษา 
(จากแผนชุมชน ป ี61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก     
กว้าง 3  เมตร                      
ยาว 180 เมตร                      
หนา 0.15 เมตร                

286,200 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึน้
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
บ้านบุตำแย หมู่ที่ 1   
สายบ้านนายธง ไตรคุม้มะดัน
ถึง แยกโรงเรียนบ้านคอนเมือง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก     
กว้าง 3 เมตร                        
ยาว 125 เมตร                      
หนา 0.15 เมตร.                   

191,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึน้
ไป 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

ผ.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
บ้านบุตำแย หมู่ที่ 1   
( สายบ้านนางพนินันท์  ต่อศรี 
ถึงบ้านนายอ่อง  ใหญ่น้ำ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก     
ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร             
ยาว 25 เมตร   หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 100 ตารางเมตร               
ช่วงที ่2  กว้าง 4 เมตร            
ยาว 25 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปรมิาณผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 100 ตารางเมตร  ไหล่ทาง
ลูกรังกว้าง 0.50 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร จำนวน 1 ข้าง                 

-       86,000  - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึน้
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

5 ซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กโดยการเสริมผิวจราจร      
บ้านบุตำแย หมู่ที่ 1             
( สายบ้านนางพนินันท์  ต่อศรี 
ถึงบ้านนายบัญชา  ใหญ่น้ำ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก     
กว้าง 4 เมตร  ยาว 117 เมตร                     
หนา 0.10 เมตร หรือมีปรมิาณ
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 468 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย 

-     289,000  - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึน้
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

ผ.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
   

6 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
บ้านบุตำแย หมู่ที่ 1   
( สายบ้านนางสำราญ  สรสิทธ์ิ 
ถึง สวนป่าหนองแซง) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก     
กว้าง 4 เมตร                        
ยาว 1,000 เมตร                    
หนา 0.15 เมตร 

- - 740,000 740,000 740,000 อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึน้
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

7 ถนนคอนเกรีตเสรมิเหล็กบ้าน
คอนเมือง หมู่ที่ 2 สายบ้าน
นายชัย แก่นนอก ถึง บ้านนาย
นิยม เซ็นกลาง (จากแผน
ชุมชน ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก     
กว้าง 3 เมตร                         
ยาว 35 เมตร                        
หนา 0.15 เมตร            

55,650 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึน้
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

8 ถนนคอนเกรีตเสรมิเหล็กบ้าน
คอนเมือง หมู่ที่ 2  สายเลียบ
ลำสะแทดไปฝายน้ำล้น (จาก
แผนชุมชน ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก      
กว้าง 4  เมตร                        
ยาว 400 เมตร                      
หนา 0.15 เมตร 

864,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึน้
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

9 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
คอนเมือง หมู่ที่ 2(สายบ้าน
นางริด เดชวงศานุกูล ถึง บ้าน
นางส้ม ฉุดพิมาย 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก    
กว้าง 3  เมตร                       
ยาว 27 เมตร                        
หนา 0.15 เมตร                    

48,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึน้
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

ผ.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

10 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       
บ้านคอนเมือง หมู่ที ่ 2   
( สายจากบ้านนายแบน กิจจา  
ถึง ถนนเลียบลำสะแทด )  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก    
กว้าง 4 เมตร                          
ยาว 50 เมตร                        
หนา 0.15 เมตร                  

113,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึน้
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

11  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       
บ้านคอนเมือง หมู่ที ่ 2   
( จากถนนเจนจบทิศ ถึง บ้าน
บุตำแย )  

 เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
การสญัจรไปมา
ได้สะดวก  

 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก    
กว้าง 4 เมตร                          
ยาว 320 เมตร                      
หนา 0.15 เมตร                  

- -   704,000  - -  อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึน้
ไป   

 ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ  

 กองช่าง  

12 ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก       
บ้านโคกแปะ หมู่ท่ี  3  
( สายทางเข้าวัดโคกแปะ  
ถึงบ้านนางสาวแสงเดือน โนรี) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก   
กว้าง 3 เมตร                         
ยาว 166 เมตร                      
หนา 0.15 เมตร                  

261,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึน้
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

13 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโคกแปะ หมู่ท่ี 3  (สาย
หน้าวัดโคกแปะ - ทางเข้า
ประตูทิศใต้วดัโคกแปะ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4 เมตร ยาว 105 
เมตร หนา 0.15 เมตร   
ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  เมตร  ยาว 36 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

- 297,000 - - - อบต.มีถนน
สำหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึ้น
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

14 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโคกแปะ หมู่ท่ี 3  สาม
แยกบ้านนางสมสวย  สุวรรณ
รัตน ์

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก       
กว้าง 3 เมตร                         
ยาว 24 เมตร                        
หนา 0.15 เมตร 

- 36,000 - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึน้
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

15 ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 3  
สายหน้าวดัโคกแปะด้านทิศ
ตะวันออก 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก     
กว้าง 3 เมตร                       
 ยาว 24 เมตร                        
หนา 0.15 เมตร 

- 44,000 - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึน้
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

16 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ตะคร้อ หมู่ที่ 4 สายบา้นนาย
จำนัล ศรีนอก ถึง ศาลา
ประชาคม  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก    
กว้าง 4 เมตร                         
 ยาว 250 เมตร                      
หนา 0.15 เมตร    

530,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึน้
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

17 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ตะคร้อ หมู่ที่ 4 เลยีบสระน้ำ
หนองสะแก 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรตี   
กว้าง 4.00 เมตร                      
ยาว 70 เมตร 

148,400 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึน้
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

18 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ตะคร้อ หมู่ที่  4               
(สายเหมืองน้ำสาธารณะบา้น
นายอ่อน ศิริอาจถึงทางแยก
หนองตาวงศ์) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก    
กว้าง 3.5 เมตร                      
ยาว 174 เมตร                   

346,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึน้
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

19 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ตะคร้อ หมู่ที่  4               
(จากท่ีนานายสุวิทย์ รักสุจรติ 
ถึง ประปาบาดาล) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก    
กว้าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร                       
หนา 0.15 เมตร   หรือมปีริมาณ
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 
ข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ท้ังสองข้าง พร้อม
ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย            

-     416,000  - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึน้
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

20 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
กระถิน หมู่ที่ 5 สายบ้านนาง
กมลเนตร อินทะสิงห์ ถึง บ้าน
นายอำนาจ ภักดีนอก (จาก
แผนชุมชน ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก     
กว้าง 4.00 เมตร                    
ยาว 200.00เมตร                    
หนา 0.15 เมตร   

430,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70ขึน้
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

21 ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านหนองพราน
ปาน หมู่ที่  6 (สายบ้านนาย
วีนัส พิศนอก ถึง บ้านนาย
เที่ยง จำปามา ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ช่วงที ่ 1  ขนาดผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
กว้าง 1.00  เมตร   ยาว 250  
เมตร   หนา 0.15 เมตร 
ช่วงที ่ 2  ขนาดผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
กว้าง 1.00 เมตร  ยาว 316  
เมตร   หนา 0.15 เมตร 

324,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

22 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองบัวโคก หมู่ที่ 7 สายสระ
น้ำประปาหน้าศาลปูต่า ถึง สุด
สระน้ำ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก    
กว้าง 4  เมตร                      
 ยาว 200  เมตร                   
 หนา  0.15 เมตร  

- -   440,000  - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

23 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองบัวโคก หมู่ที่ 7 สายที่
นางเกิด  เฉลี่ยกลาง ถึงบ้าน
นายทองพูน  รอดวินิจ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก    
กว้าง 3  เมตร  ยาว 120  เมตร                   
หนา  0.15 เมตร  หรือมปีริมาณ
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 81 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 
0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ท้ังสองข้าง 

-       44,000  - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

24 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
กระถินหมู่ที่ 5 จากบ้านนาย
บุญเหลือ  ขันผักแว่น ถึงบ้าน
นางช่ืน ลิลา บริเวณอ่างเก็บ
น้ำบ้านกระถิน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก    
กว้าง 4  เมตร                      
ยาว 166  เมตร                     
หนา  0.15 เมตร 

- 359,000 - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

25 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ดอนวัว หมู่ที่ 8 สายไปถนน
มิตรภาพ  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก    
กว้าง 5  เมตร                      
ยาว 167  เมตร                     
หนา  0.15 เมตร  

- 456,000 - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

26 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ดอนวัว หมู่ที่ 8 สายไปบ้าน
โกรก (จากแผนชุมชน ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก   
กว้าง 4  เมตร  
ยาว  1,500เมตร                   
หนา 0.15 เมตร  

- 433,000 1,100,000  1,100,000  - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

27 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ดอนวัว หมู่ที่ 8 สายบา้นนาย
บุญใต้ สุภมาตร ถึงบ้าน
นางสาวพิมพ์บังอร  คูเลอร ์

 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก   
กว้าง 3 เมตร  ยาว 154 เมตร      
หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาณ
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360  
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 
ข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ท้ังสองข้าง พร้อม
ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  

- 

 

 

 

255,000 - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

28 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ดอนวัว หมู่ที่ 8 สายบา้นนาง
สวย พรมเสน ถึง ท่ีนานางสาว
นัยนันท์  พรมเสน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก   
กว้าง 3 เมตร                        
ยาว 180 เมตร                      
หนา 0.15 เมตร  

- -   280,000  - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

29 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
วัด หมู่ที่ 9   
สายจากแยกบา้นนายสุนัน  
สนตาเถร ถึง ถนนคอนกรีต
เดิม   

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก       
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร                  
หนา 0.15 เมตร  

219,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

30 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
บ้านดอนทะบวง หมู่ที ่ 11   
( สายจากบ้านนายวรีะ กิจจา 
ถึง บ้านนางร่วม โนรี ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ช่วงท่ี  1  ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง  4.00 เมตร    ยาว  
92.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  
ช่วงท่ี  2 ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00  เมตร           
ยาว 43.00  เมตร หนา 0.15 
เมตร  

295,000         อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

31 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
บ้านดอนทะบวง หมู่ที ่ 11   
จากถนนเจนจบทิศ ถึงบ้าน
นางสุภาพ  หมวดโพธิ ์

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก       
กว้าง   4  เมตร                     
ยาว 600 เมตร                     
หนา 0.15 เมตร 

- - 1,320,000  - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

32 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โคกสง่า หมู่ที่ 13 สายไปบา้น
กระถิน(จากแผนชุมชน ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          
กว้าง 4  เมตร                        
ยาว 150  เมตร                       
 สูง 0.15 เมตร  

312,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70  ขึ้น
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

33 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โคกสง่า หมู่ที่ 13 สายบ้าน
นายวิเชียร กุนอก (จากแผน
ชุมชน ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก   
กว้าง 3.00 เมตร                     
ยาว 20.00  เมตร                   
หนา 0.15 เมตร  

31,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70  ขึ้น
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

34 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โคกสง่า หมู่ที่ 13 สายจาก
ถนนเจนจบทิศ ถึง ที่นานาง
สนิท  กุนอก 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
การสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร                       
ยาว 180.00  เมตร                  
หนา 0.15 เมตร          

394,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70  ขึ้น
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

35 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โคกสง่า หมู่ที่ 13 จากท่ีนา
นางสนิท  กุนอก ถึง ลำ
สะแทด 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก    
กว้าง 4 เมตร                          
ยาว 200  เมตร                     
หนา 0.15 เมตร          

- 429,000 - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70  ขึ้น
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

36 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้าน
คอนเมือง  หมู่ที่ 2 สายบ้าน
สุพรรณ  แตงพิมาย ถึงบ้าน
นายเสมอ  เชี่ยวชาญ  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก    
กว้าง 4 เมตร                          
ยาว 200  เมตร                     
หนา 0.15 เมตร          

- 429,000 - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70  ขึ้น
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

37 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ตะคร้อมติรภาพ หมู่ที่ 14 
สายบ้านนางชุติอร ราชตราชู 
(จากแผนชุมชน ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก   
กว้าง 4  เมตร                        
ยาว 60  เมตร                          
สูง 0.15 เมตร          

127,200 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70  ขึ้น
ไป  

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

38 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         
บ้านตระคร้อมิตรภาพ หมู่ที่ 
14 สายจากถนนเจนจบทิศ 
ถึง บ้านนายเชย  จุกพิมาย 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก   
กว้าง 4.00 เมตร                    
ยาว 60.00  เมตร                   
หนา 0.15 เมตร          

128,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70  ขึ้น
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

39 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         
บ้านตะคร้อมิตรภาพ หมู่ที่ 
14 จากบ้านนางสำรวย           
สุขสวน ถึงเขตเทศบาลตำบล
เทพาลัย 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
การสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก   
กว้าง 4   เมตร    ยาว 230  
เมตร   หนา 0.15 เมตร   หรือมี
ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
920 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง ข้างละ 0.50 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ท้ังสองข้าง       

-    497,000  - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70  ขึ้น
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

40 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         
บ้านตระคร้อมิตรภาพ        
หมู่ที่ 14 จากท่ีนานางสุทัศน์ 
ถึง ท่ีนานางกำพล  อบกลาง 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
การสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก   
กว้าง 4   เมตร                     
ยาว 1,800  เมตร                   
หนา 0.15 เมตร          

- - 900,000 1,000,000 1,000,000 อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70  ขึ้น
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

41 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         
บ้านตระคร้อมิตรภาพ หมู่ที่ 
14 จากท่ีนานางสมร เพียงสูง
เนิน ถึง  ที่นานางประกอบ  
จำปาโพธิ ์

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
การสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก   
กว้าง 4   เมตร                    
 ยาว 1,000  เมตร                   
หนา 0.15 เมตร          

- - 1,100,000  1,100,000  - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70  ขึ้น
ไป  

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

42 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
น้อยพัฒนา หมู่ที่ 16 สายไป
บ้านสระปทุม (จากแผนชุมชน 
ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก      
กว้าง 4  เมตร                        
ยาว 200  เมตร                      
หนา 0.15 เมตร                  

- 429,000 - -  อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70  ขึ้น
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

43 ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อย
พัฒนา หมู่ที่ 16  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ช่วงที ่ 1  ขนาดผิวจราจร
คอนกรีตเสริม เหล็กกว้าง  4.00 
เมตร ยาว  56.00 เมตร หนา  
0.15 ม.  
ช่วงที ่ 2  ขนาดผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 2.50
เมตร  ยาว 10.00  เมตร หนา 
0.15 เมตร   

132,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70  ขึ้น
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

44 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้าน
น้อยพัฒนา หมู่ที่ 16  จาก
บ้านนายสุบิน ถึง  บ้านนางหนู
ทิพย ์ สายหล้า 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก             
กว้าง 3 เมตร  ยาว 100 เมตร                    
หนา 0.15 เมตร  หรือมีปรมิาณ
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย 

- 159,000  - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70  ขึ้น
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

45  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้าน
น้อยพัฒนา หมู่ที่ 16  จากบ้าน
นายพวง  คำลาย ถึง วัดศรีศักดิ์
ภาวนาราม 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       
กว้าง 4 เมตร                       
ยาว 800 เมตร                     
หนา 0.15 เมตร   

- 475,000    450,000    450,000     450,000  อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70  ขึ้น
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

46 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน
คูณพัฒนา หมู่ที่ 17 สายไปบ้าน
บุ่งตะครอง ตำบลขามสมบูรณ์ 
(จากแผนชุมชน ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4  เมตร  
ยาว 300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมดิน
ลูกรังปรับไหล่ถนน 

550,000 - - -   อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70  ขึ้น
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ลดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

47 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน
คูณพัฒนา  หมู่ที่ 17  สายบ้าน
นายจุนท์ จริงโพธ์ิ   

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก      
กว้าง   4   เมตร                    
ยาว  865   เมตร                   
หนา 0.15 เมตร 

    179,280    - - - ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางรอ้ยละ 
80 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม 
ที่สะดวกขึน้ 

   กองช่าง      

48 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน
คูนพัฒนา หมู่ที ่17  สายบ้าน
นายพงษ์ จันทะรังษ ี 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก      
กว้าง 4.00 เมตร                    
ยาว 36.00  เมตร                  
หนา 0.15 เมตร  

      85,000  - - - - ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางรอ้ยละ 
80 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม 
ที่สะดวกขึน้ 

   กองช่าง     
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

49 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนคูนพัฒนา หมู่ที่ 17 ซอย
บ้านนายฉ่ำ ทิพย์วันนา 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก      
กว้าง   4    เมตร                   
ยาว   30  เมตร                     
หนา 0.15 เมตร 

      64,800  - - - - ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางรอ้ยละ 
80 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม 
ที่สะดวกขึน้ 

กองช่าง 

50 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโนนคูณพัฒนา จดุที่ 1 
แยกบ้านนายปัญญา วิรัชมณี
โชติ จุดที่ 2 แยกบ้านนาย
จุนท์  จริงโพธิ์ 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ผิวจราจรคอนกรตีเสริมเหล็ก       
ช่วงที1่  กว้าง 4 เมตร  ยาว 
100  เมตร  หนา 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 2  กว้าง 4 เมตร  ยาว 
100  เมตร  หนา 0.15 เมตร 

- 440,000 - - - ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางรอ้ยละ 
80 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม 
ที่สะดวกขึน้ 

กองช่าง 

51 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
การเสริมพื้นที่ทางแยกบ้าน
โนนคูนพัฒนา หมู่ที่ 17  สาย
หน้าบ้านนายสรุศักดิ์  จำปาส ี

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

เสริมพ้ืนท่ีทางแยกผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  พื้นท่ี 213 
ตารางเมตร หรือมีปริมาณผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 213 ตารางเมตร  ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรทั้งสองข้าง  
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 

- 105,000  - - - ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางรอ้ยละ 
80 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม 
ที่สะดวกขึน้ 

กองช่าง 

52 ถนนลาดยางบ้านกระถินหมู่ที่ 
5 สายไปบ้านหนองบัวโคก 
หมู่ที่ 7  (จากแผนชุมชน ปี 
61) 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลาดยาง                        
กว้าง 6 เมตร                         
ยาว 1,000 เมตร 

1,692,000 9,800,000 - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70  ขึ้น
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

53 ถนนลาดยางบ้านหนองพราน
ปาน หมู่ที่ 6 สายไปบ้านโคก
สะอาด (จากแผนชุมชน ปี 
61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ถนนลาดยาง                        
กว้าง 6 เมตร                        
ยาว 1,000 เมตร 

1,692,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

54 ถนนลาดยางบ้านหนองบัวโคก 
หมู่ที่ 7 จากถนนมิตรภาพ ถึง 
บ้านสระปทุม (จากแผนชุมชน 
ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ถนนลาดยาง                       
กว้าง 6 เมตร                       
 ยาว 500 เมตร 

846,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึน้
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

55 ถนนลาดยางแอสฟลัติก     
บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 7 
จากบ้าน จสอ.ประสบ  งามสุข
ศรี ถึงศาลาประชาคม 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ถนนลาดยาง                       
กว้าง 5 เมตร                        
ยาว 300 เมตร 

- -   924,000  - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึน้
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 
 

56 

ถนนหินคลุก 

ถนนหินคลุก บ้านบุตำแย      
หมู่ที่ 1  (สายบ้านบตุำแยไป
สวนป่าหนองแซง) 

 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
การสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

 

ผิวจราจรหินคลุก                  
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 เมตร              
หนา 0.15  เมตร 

 

- 

     

540,000  

 

- 

 

- 

 

- 

 

อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ข้ึนไป  

 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

57 ถนนหินคลุก บ้านคอนเมือง    
หมู่ที่ 2 จากถนนเจนจบทิศถึง
บ้านบุตำแย 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก                  
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 450.00 เมตร                 
หนา 0.10 เมตร 

-   495,000  - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึน้
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

58 ถนนหินคลุก บ้านคอนเมือง    
หมู่ที่ 2  
(จากวัดคอนเมือง ถึง บานเปิด
ปิดน้ำ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก                  
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 900.00 เมตร                 
หนา 0.10 เมตร หรือมีปรมิาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 360 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย 

-   324,000  - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึน้
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

59 ถนนหินคลุก บ้านโคกแปะ   
หมู่ที่ 3 (สายทิศตะวันตก
หมู่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก                   
ช่วงที่ 1  กว้าง 3.5 เมตร  ยาว 
600 เมตร   หนา 0.10 เมตร                  
ช่วงที ่2 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 
400 เมตร หนา 0.10 เมตร 

266,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 ขึน้
ไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

60 ถนนหินคลุก บ้านตะคร้อ       
หมู่ที่ 4 จากทางแยกเหมือง
ดิน ถึง ลำสะแทด (จากแผน
ชุมชน ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก                   
กว้าง 4.00 เมตร                    
ยาว 2,400 เมตร                   
หนา  0.10 เมตร 

1,440,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

61 ถนนหินคลุกบ้านตะคร้อ หมู่ที่ 
4 ที่นานางสนิท รักสุจริตถึง 
ถนนมิตรภาพ (จากแผนชุมชน 
ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก                 
กว้าง 4.00 เมตร                    
ยาว 2,500 เมตร                   
หนา 0.10 เมตร 

- 750,000 750,000 - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

62 ถนนหินคลุกบ้านตะคร้อ หมู่ที่ 
4 จากแก้มลิงลำสะแทด ถึงที่
นานายสมพันธ์ คำสอนพันธ์ 
(จากแผนชุมชน ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก                  
กว้าง 4.00 เมตร                    
ยาว 2,000 เมตร                 
หนา 0.10 เมตร 

- 600,000 600,000 - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

63 ถนนหินคลุก บ้านตะคร้อ    
หมู่ที่ 4   
(สายที่นานายก่าว พุงไธสง  
- ลำสะแทด ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก                  
กว้าง 4.00  เมตร                   
ยาว 1,110  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.           

- 495,000 - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

64 ถนนหินคลุก บ้านตะคร้อ     
หมู่ที่ 4 จากท่ีนานายสมพงษ์   
อารีย์ถึงที่นานายเลีย่ม หมั่นคง 
(จากแผนชุมชน ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก                     
กว้าง 4.00 เมตร                    
ยาว 2,500 เมตร 

- - 1,500,000 - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

65 ถนนหินคลุก บ้านตะคร้อ       
หมู่ที่ 4  (จากบ้านดอนเขว้า 
ถึง ท่ีนานายดำรงศรี ศรีนอก) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก  กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีปรมิาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 520 ลูกบาศก์
เมตร  พร้อมป้ายโครงการจำนวน 
1 ป้าย 

-    469,000  - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

66 ถนนหินคลุก บ้านกระถิน หมู่
ที่ 5 จากถนนเจนจบทิศ  ถึง
ฝายน้ำล้น ด้านตะวันออกของ
อ่างเก็บน้ำบ้านกระถิน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก                    
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 800.00 เมตร                   
หนา 0.15  เมตร 

-    304,000  - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

67 ถนนหินคลุก บ้านกระถิน     
หมู่ที่ 5จากถนนสายบ้าน
กระถิน -หนองบัว ถึง ท่ีนา
นายครรชิต  รตันวัน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 530.00 เมตร หนา
0.10  เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 320 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้ายโครงการ   
จำนวน 1 ป้าย 

-    143,000  - - - อบต.มีถนน
สำหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

ผ.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

68 ถนนหินคลุก บ้านหนองพราน
ปาน  หมู่ที่ 6 
(สายไปโนนพุทรา) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก 
กว้าง  4 เมตร ยาว 1,200.00
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร 
หรือมีปรมิาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
480.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ป้ายโครงการจำนวน 1 โครงการ 

- 466,000 - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

69 ถนนหินคลุกบ้านหนองบัวโคก 
หมู่ที่ 7 (สายถนนมิตรภาพ ถึง 
ที่นานางใจ ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก                 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 420.00 เมตร                 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  

-    164,000  - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

70 ถนนหินคลุกบ้านหนองบัวโคก 
หมู่ที่ 7  
(สายบ้านนางส่วย  ใจนอก ถึง
เขตตำบลขามสมบูรณ์ ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก                 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร                   
หนา 0.10 เมตร หรือมีปรมิาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 400 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปา้ย
โครงการจำนวน 1 ป้าย 

-    361,000  - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

ผ.02 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  องค์การบรหิารส่วนตำบลเทพาลยั อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

46 
 

  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

71 ถนนหินคลุก  บ้านดอนวัว  
หมู่ที่ 8 (สายจากทางแยกถนน
คอนกรีต ถึงสวนนายตุ้ง  พรม
เสน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก                 
กว้าง 3.00 เมตร                    
ยาว 265.00 เมตร                
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  

      60,000  - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

72 ถนนหินคลุก  บ้านวัด  หมู่ที่ 
9 (จากแยกลำระเริง  ถึง 
เชื่อมถนนมิตรภาพ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก                 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร                 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปา้ย
โครงการจำนวน 1 ป้าย 

-    433,000  - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

73 ถนนหินคลุกบ้านหนองบัวโคก 
หมู่ที่ 7 จากถนนมิตรภาพ ถึง 
ที่นานางใจภักดีนอก (จากแผน
ชุมชน ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก                     
กว้าง 3.00 เมตร                   
ยาว 1,050 เมตร 

472,500 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

ผ.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

74 ถนนหินคลุกบ้านหนองบัวโคก 
หมู่ที่ 7 จากถนนมิตรภาพ ถึง 
บ้านกระถิน หมู่ที่ 5 (จากแผน
ชุมชน ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก                 
กว้าง 5 เมตร                        
ยาว 4,000 เมตร 

3,000,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

75 ถนนหินคลุกบ้านวัด หมู่ที่ 9 
จากศูนย์วิจัยดินเค็ม ถึง เขต
ตำบลกระเบื้องใหญ่ (จากแผน
ชุมชน ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก                     
กว้าง 4 เมตร                         
ยาว 1,200 เมตร 

720,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

76 ถนนหินคลุกบ้านดอนทะบวง 
หมู่ที่ 11 จากท่ีนานาย
ประนอม ภักดีนอก ถึงที่นา
นางยวง กมลกลาง (จากแผน
ชุมชน ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก                  
กว้าง 4 เมตร                        
ยาว 1,500 เมตร 

840,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

77 ถนนหินคลุก บ้านดอนทะบวง  
ม. 11 ( สายบ้านนางละออง  
 วาดพิมาย - บ้านนางสุภาพ  
หมวดโพธ์ิ ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก                 
กว้าง 4.00  เมตร 
ยาว 850.00 เมตร                
หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร 

-   332,000  - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

ผ.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

78 ถนนหินคลุก  บ้านสระปทุม 
หมู่ที่ 12 (สายปู่ตา ถึงวัดป่า
ศรีศักดิ์ภาวนาราม) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก                 
กว้าง 4.00 เมตร                     
ยาว 1,000.00 เมตร               
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  

    302,000  - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

79 ถนนหินคลุก บ้านสระปทุม   
หมู่ที่ 12 ( สายที่นานายเฉลิม 
ภูถนนนอก - ถนนมิตรภาพ ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก                 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 570.00 เมตร                 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

-    222,000  - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

80 ถนนหินคลุก บ้านสระปทุม   
หมู่ที่ 12 ( จากสามแยกปา่ช้า 
ถึง เขตตำบลขามสมบรูณ์ ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก                 
กว้าง 4   เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนา 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปา้ย
โครงการจำนวน 1 ป้าย 

-    433,000  - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

ผ.02 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  องค์การบรหิารส่วนตำบลเทพาลยั อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

49 
 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

81 ถนนหินคลุก บ้านสระปทุม   
หมู่ที่ 12 ( นายบญุรอด      
แพงพุย )  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก                 
กว้าง 4   เมตร ยาว 500 เมตร                    
หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 200 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปา้ย
โครงการจำนวน 1 ป้าย 

-    180,000  - - - อบต.มีถนน
สำหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

82 ถนนหินคลุก บ้านโคกสง่า   
หมู่ที่ 13 รอบสระหนองบัว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก                 
กว้าง 4   เมตร 
ยาว 650 เมตร                    
หนา 0.15 เมตร 

- - 374,000 - - อบต.มีถนน
สำหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

83 ถนนหินคลุก บ้านโคกสง่า   
หมู่ที่ 13 รอบสระหนองบัว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก                 
กว้าง 4   เมตร 
ยาว 650 เมตร                     
หนา 0.15 เมตร 

- - 374,000 - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

ผ.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

84 ถนนหินคลุกเลียบลำสะแทด  
ม. 14  (สายเลียบลำสะแทด 
-บ้านตะคร้อ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก                  
กว้าง 4.00 เมตร                    
ยาว 350 เมตร 

-   157,000  - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

85 ถนนหินคลุก บ้านน้อยพัฒนา  
หมู่ที่ 16 จากบ้านนายสราวุฒิ  
เมืองมา ถึง ท่ีนานายแก้ว  
เที่ยงเลา 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก                  
กว้าง 5 เมตร                     
ยาว 500 เมตร 

- - 360,000 - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

86 ถนนหินคลุกบ้านโนนคณู
พัฒนา หมู่ที่ 17 สายบ้านนาย
จุนท์ จริงโพธ์ิ (จากแผนชุมชน 
ม.6,ม.7 ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก                 
กว้าง 4 เมตร                        
ยาว 1,527 เมตร  

800,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

87 ถนนหินคลุก บ้านสระปทุม   
หมู่ที่ 12 ( จากบ้านนาย
ประเสริฐ นอกตาจั่น ถึง     
เขตตำบลขามสมบูรณ์ ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก   กว้าง 4   
เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 
0.10 เมตรหรือมีปรมิาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 480 ลูกบาศก์
เมตร  พร้อมป้ายโครงการจำนวน 
1 ป้าย 

-    433,000  - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

ผ.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
   

88 ถนนหินคลุก บ้านโนนคูณพัฒนา 
หมู่ท่ี 17 (สายไปบ้านบุ่ง
ตะครอง) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ถนนหินคลุก                        
กว้าง 5.00 เมตร                    
ยาว 500.00 เมตร                  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

- 337,000 - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

89 ถนนหินคลุก บ้านโนนคูณพัฒนา 
หมู่ท่ี 17 (สายไปบ้านบุ่ง
ตะครอง) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร   

151,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

90 
 

ถนนลูกรัง บ้านโคกแปะ หมู่ท่ี 3   
ช่วงท่ี 1 สายบ้านนางสมพร     
พิรักษา ถึง นานางสุดารัตน์ โชติ
นอก ช่วงท่ี 2 สายจากที่นานาง
โสภาภรณ์ คนพิมาย ถึง ท่ีนา
นายผจญ เทพนอก  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ช่วงที ่1 ถนนลูกรังกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 200 เมตร                 
ช่วงที ่2 ถนนลูกรังกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 250 เมตร   

216,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

91 ถนนลูกรัง บ้านดอนทะบวง  หมู่
ท่ี 11  (ท่ีนานายธวัชชัย        
ลานอก ถึง ท่ีนานางยวง    กมล
กลาง) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4  
เมตร  ยาว 1,500 เมตร   หนา 
0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์
เมตร   ช่วงที่ 2 กว้าง 3.5  เมตร  
ยาว 300 เมตร    หนา 0.10 
เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 105 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 

-    341,000  - - - อบต.มีถนน
สำหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

ผ.02 
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ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

92 ถนนลูกรังบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 
13 จากท่ีนายเขียว นกแก้ว 
ถึง ที่นานายสมนึก ใกล้กลาง 
(จากแผนชุมชน ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ถนนลูกรัง                          
กว้าง 4.00 เมตร                    
ยาว 300 เมตร  

-    144,000  - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

93 ถนนดินยกระดับบ้านตะคร้อ 
หมู่ที่ 4 สายบ้านนางสุภาภรณ์ 
พิรักษา ถึง บ้านนางน้อย เทิน
สะเกษ (จากแผนชุมชน ปี 
61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ถนนดิน กว้าง 4 เมตร  
ยาว 350 เมตร  

140,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

94 ถนนดินยกระดับบ้านกระถิน 
หมู่ที่ 5 สายบ้านนายผจญ 
เทพนอก ถึง หนองสะแบง 
(จากแผนชุมชน ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ถนนดิน กว้าง 3 เมตร  
ยาว 800 เมตร  
สูง 0.60 เมตร  

240,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

95 ถนนดินยกระดับบ้านดอนทะ
บวง หมู่ที่ 11 จากตูย้ามบ้าน
คอนเมือง ถึง บ้านจาบ ตำบล
โนนแดง (จากแผนชุมชน ปี 
61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ถนนดิน กว้าง 8 เมตร  
ยาว 800 เมตร  
สูง 1.00 เมตร  

- -   768,000  - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

96 ถนนดินยกระดับบ้านดอนทะ
บวง หมู่ที่ 11 จากท่ีนานาย
วรรณโชค ปักนอก ถึง เขต
ตำบลดอนยาวใหญ่(จากแผน
ชุมชน ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,200 เมตร สูง 0.60 เมตร  

520,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

97 ถนนดินยกระดับบ้านสระสระ
ปทุม หมู่ที่ 12 สายบ้านนาย
บุญรอด แพงพุย ถึง วัดป่าศรี
ศักดิ์ (จากแผนชุมชน ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 400 
เมตร สูง 0.60 เมตร  

200,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

98 ถนนดินยกระดับบ้านน้อย
พัฒนา หมู่ที่ 16 สายไปบา้น
โคกแซง (จากแผนชุมชน ปี 
61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,500 เมตร สูง 0.60 เมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด) 

750,000 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

99 ถนนดินยกระดับบ้านโนนคณู
พัฒนา หมู่ที่ 17 สายบ้าน
นายพูน จอมมาลา ถึงบ้าน
นาย  สุรศักดิ์ จำปาสี      
(จากแผนชุมชน ป ี61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 
255 เมตร สูง 0.60 เมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด) 

127,500 - - - - อบต.มีถนน
สำหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

100 รางระบายนำ้ บ้านบุตำแย    
หมู่ที่ 1 
บ้านนายสมใจ  อนันทวัน ถึง  
ที่นานางสุพัตรา  สินประกอบ 

เพื่อระบายน้ำใน
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

รางระบายนำ้                      
กว้าง 0.6 เมตร 
ยาว 350 เมตร                      
 ลึก 0.5  เมตร 

-    875,000  - - - น้ำท่วมขังใน
หมู่บ้านลดลง
ร้อยละ 70 

การระบายน้ำ
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 

101 วางท่อระบายน้ำ บ้านคอน
เมือง หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จดุ        
(จากแผนชุมชน ปี 61)         
จุดที่ 1 บริเวณบ้านนางนาค 
ปานกลาง                           
จุดที่ 2 บริเวณบ้านนาย
ประนอม ภักดีนอก 

เพื่อระบายน้ำใน
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

จุดที่ 1 วางท่อขนาด 0.60 
เมตร ยาว 30 เมตร                       

จุดที่ 2 วางท่อขนาด 0.60 
เมตร ยาว 30 เมตร 

100,000 - - - - น้ำท่วมขังใน
หมู่บ้านลดลง
ร้อยละ 70 

การระบายน้ำ
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

102 รางระบายนำ้ถนนรอบ บ้าน
โคกแปะ หมู่ที่ 3   (บ้านนาย
อุดม  ทิพย์พงศธร ถึง ที่นา
นางสำราญ  นรินยา) 

เพื่อระบายนำ้
ในท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

รางระบายนำ้                      
ขนาด 0.5 เมตร                      
ยาว 500 เมตร                        
ลึก 0.5 เมตร 

- 375,000 - - - น้ำท่วมขังใน
หมู่บ้านลดลง
ร้อยละ 70 

การระบาย
น้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

103 วางท่อระบายน้ำ บ้านกระถิน 
หมู่ที่ 5 จากถนนเจนจบทิศ 
ถึง 
บ้านนายสามารถ ยุทธกล้า 

เพื่อระบายนำ้
ในท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ท่อระบายน้ำ กว้าง 0.3 ม. 
ยาว 80 ม. ลึก 0.5 ม. 

- 96,000 - - - น้ำท่วมขังใน
หมู่บ้านลดลง
ร้อยละ 70 

การระบาย
น้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

104 รางระบายนำ้แบบฝาปดิ บ้าน
หนองพรานปาน หมู่ที่ 6      
จากบ้านนายสมชาย  เอียการ
นา ถึง บ้านนางนาก พิศนอก 

เพื่อระบายนำ้
ในท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

รางระบายนำ้ ขนาด 0.5 เมตร 
ยาว 400 เมตร ลึก 0.5 เมตร 

- - 1,120,000  - - น้ำท่วมขังใน
หมู่บ้านลดลง
ร้อยละ 70 

การระบาย
น้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

105 วางท่อระบายน้ำ บ้านหนอง 
พรานปาน หมู่ที่ 6 

เพื่อระบายนำ้
ในท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. ช้ัน 3 Ø            
จำนวน 1 แถว 

-      80,000  - - - น้ำท่วมขังใน
หมู่บ้านลดลง
ร้อยละ 70 

การระบาย
น้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

106 วางท่อระบายน้ำ บ้านหนอง
พรานปาน หมู่ที่ 6 (บรเิวณ
บึงบริบูรณ์)  

เพื่อระบายน้ำใน
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ำชนิดปากลิ้นราง 
ช้ัน 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง    
0.80  เมตร  จำนวน 1 แถว 
แถวละ 16 ท่อน พร้อมกำแพง
ปากท่อ จำนวน 2 แท่ง 

-     47,000  - - - น้ำท่วมขังใน
หมู่บ้านลดลง
ร้อยละ 70 

การระบายน้ำ
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 

107 วางท่อระบายน้ำ บ้านหนอง
บัวโคก หมู่ที่ 7  ( สายจาก
บ้านนายสมบูรณ์  สุวรรณ
ราช ถึง สระน้ำประปา ) 

เพื่อระบายน้ำใน
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ำคสล.ชนิดปาก
ลิ้นรางช้ัน 3 Ø 0.60 ม.จำนวน 
72 ท่อน บ่อพัก จำนวน 3 บ่อ 
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 
ป้าย 

142,000 - - - - น้ำท่วมขังใน
หมู่บ้านลดลง
ร้อยละ 70 

การระบายน้ำ
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 

108 รางระบายนำ้ บ้านหนองบัว
โคก หมู่ที่ 7  (สายจากบ้าน
นางต่วนเชื่อมพงษ์ ถึง บ้าน
นางสุพร งามสุขศรี) 

เพื่อระบายน้ำใน
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

รางระบายนำ้                   
ขนาด 0.5 เมตร                 
ยาว 100 เมตร                 

- -   250,000  - - น้ำท่วมขังใน
หมู่บ้านลดลง
ร้อยละ 71 

การระบายน้ำ
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 

109 รางระบายนำ้ บ้านหนองบัว
โคก หมู่ที่ 7  (สายจาก
โรงเรียนหนองบัวสามัคคี ถึง
บ้านนางรัชนีวรรณ  เชื่อม
พงศ์) 

เพื่อระบายน้ำใน
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

รางระบายนำ้                   
ขนาด 0.5 เมตร                 
ยาว 50 เมตร                 

- -   125,000  - - น้ำท่วมขังใน
หมู่บ้านลดลง
ร้อยละ 72 

การระบายน้ำ
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

110 วางท่อระบายน้ำ บ้านหนอง
บัวโคก หมู่ทึ่ 7 (สายที่นานาง
ใจ  ภักดีนอก ถึง ถนน
มิตรภาพ) 

เพื่อระบายนำ้
ในท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ำชนิดปากลิ้นราง 
ช้ัน 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง      
1.00  เมตร  จำนวน 1 แถว 
แถวละ 6 ท่อน พร้อมกำแพง
ปากท่อ จำนวน 2 แท่ง 

-   25,000  - - - น้ำท่วมขังใน
หมู่บ้านลดลง
ร้อยละ 70 

การระบาย
น้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

111 รางระบายนำ้   บ้านสระปทุม 
หมู่ที่ 12 

เพื่อระบายนำ้
ในท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ำ คสล. ช้ัน 3 Ø  
0.60 เมตร    ยาว 1,600 
เมตร  พร้อมฝาปดิ 

- - 2,240,000  2,240,000  - น้ำท่วมขังใน
หมู่บ้านลดลง
ร้อยละ 70 

การระบาย
น้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

112 วางท่อพีวีซี บ้านโคกสง่า     
หมู่ที่ 13 (จากบ้านกระถิน - 
บ้านโคกสง่า) 

เพื่อระบายนำ้
ในท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

วางท่อพีวีซี ขนาด  3 นิ้ว         
ยาว 800 เมตร               

-    480,000  - - - น้ำท่วมขังใน
หมู่บ้านลดลง
ร้อยละ 70 

การระบาย
น้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

113 วางท่อส่งน้ำ บ้านโคกสง่า หมู่
ที่ 13 จากหนองม่วง ถึง สระ
เจ้าหัว 

เพื่อระบายนำ้
ในท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

วางท่อพีวีซี ขนาด 6 นิ้ว         
ยาว 200 เมตร               

- -   520,000  - - น้ำท่วมขังใน
หมู่บ้านลดลง
ร้อยละ 70 

การระบาย
น้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

ผ.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

114 วางท่อพีวีซี บ้านตะคร้อ หมู่
ที่ 14 จากบ่อหิน ถึง หนอง
โพธิ ์ (จากแผนชุมชน ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
มีแหล่งน้ำ
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

วางท่อพีวีซี ขนาด 6 นิ้ว            
ยาว 370 เมตร                      
ฝังลึก 2.0 เมตร 

300,000 - - - - ประชาชนมี
แหล่งน้ำอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอรอ้ยละ 
80 

ประชาชนมี
แหล่งน้ำ
อุปโภคบริโภค
และ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

115 รางระบายนำ้ บ้านน้อย
พัฒนา  หมู่ที่ 16 

เพื่อระบายน้ำใน
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

รางระบายนำ้                      
กว้าง 0.8 เมตร 
ยาว 200 เมตร                       
ลึก 0.5 เมตร 

-    500,000  - - - น้ำท่วมขังใน
หมู่บ้านลดลง
ร้อยละ 70 

การระบายน้ำ
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 

116 รางระบายนำ้ภายในบ้านโนน
คูณพัฒนา หมู่ที่ 17  (จาก
แผนชุมชน ปี 61) 

เพื่อระบายน้ำใน
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

รางระบายนำ้ ขนาด 0.5 เมตร 
ยาว 120 เมตร ลึก 0.5 เมตร 

168,000 - - - - น้ำท่วมขังใน
หมู่บ้านลดลง
ร้อยละ 70 

การระบายน้ำ
ท่วมขังใน
หมู่บ้าน
รวดเร็วขึน้ 

กองช่าง 

117 ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบ
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม  จำนวน 2 
แห่งบ้านคอนเมือง ม.2,บ้าน
กระถิน ม.5 

-  1,000,000   -  -  - ร้อยละการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม    
ร้อยละ 50 

ประชาชนมี
น้ำใช้อย่าง
ทั่วถึงและ มี
คุณภาพ 

   กองช่าง      
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

118 ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ระบบประปาผิวดิน 
บ้านกระถิน  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม  จำนวน 1 แห่ง 
บ้านกระถิน ม.5 

 -   204,000  400,000 400,000 - ร้อยละการปรับปรุง 
ซ่อมแซมร้อยละ 50 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้อย่างทั่วถึง
และ มีคณุภาพ 

   กองช่าง      

119 ก่อสร้างประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่ บ้านคอน
เมือง หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

ก่อสร้างระบบประปา 1 แห่ง                    
หมายเหตุ ประชาชนหมู่ที่ 1 และ 
11  ใช้ประโยชน์ 

 3,634,000    -    -    -   - ร้อยละ การไดร้ับ
งบประมาณ
สนับสนุนการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้อย่างทั่วถึง
และ มีคณุภาพ 

อบต. เทพา
ลัย/ กรม
ส่งเสริมฯ/
กรม
ทรัพยากรนำ้ 

120 ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน  บ้านโคกแปะ 
หมู่ที่ 3 (จากบ้านโคก
สง่า ถึง บ้านคอนเมือง) 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

วางท่อ PVC ช้ัน 8.5 เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 1,000 
เมตร  พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 
ป้าย 

  -   216,000    -    -   - มีการกอ่สร้างร้อยละ 
100 

อบต.มีน้ำ
บริการ
ประชาชน
อย่างทั่วถึง 

   กองช่าง      

121 ก่อสร้างประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่ บ้านวัด หมู่
ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

ก่อสร้างระบบประปา 1 แห่ง                     
หมายเหตุ ประชาชนหมู่ที่ 4 และ 
14    ใช้ประโยชน ์

 4,121,000    -    -    -   - ร้อยละการได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุนการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้อย่างทั่วถึง
และ มีคณุภาพ 

อบต. เทพา
ลัย/ กรม
ส่งเสริมฯ/
กรม
ทรัพยากรนำ้ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

122 ก่อสร้างประปาบาดาล  
ภายในสำนักงาน อบต. 
เทพาลัย 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

ก่อสร้างระบบประปา 1 
แห่ง  

  -    -    300,000    -   - มีการกอ่สร้าง
ร้อยละ 100 

อบต.มีน้ำบริการประชาชน
อย่างทั่วถึง 

   กองช่าง      

123 ก่อสร้างสะพานข้ามลำ
สะแทด (วังลี) บ้านโคก
สง่า หมู่ที่ 13 (จาก
แผนชุมชน ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

สร้างสะพานคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (ตามแบบท่ี 
อบต.กำหนด) 

- - - 1,500,000 - อบต.มีสะพาน
สำหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก  
ร้อยละ 70   
ขึ้นไป  

ประชาชนมีสะพานเพือ่การ
สัญจรไปมาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

124 แก้มลิงมาบคณูบ้าน
ตะคร้อ หมู่ที่ 4 (จาก
แผนชุมชน ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
มีแหล่งน้ำ
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกแก้มลิงตามขนาด
ที่ อบต.กำหนด 

- - - 3,000,000 2,000,000 ประชาชนมี
แหล่งน้ำ
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีแหล่งน้ำอุปโภค
บริโภคและการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

125 ขุดลอกบึงบริบูรณ์บ้าน
หนองพรานปาน หมู่ที่ 
6 (จากแผนชุมชน ปี 
61) 

เพื่อให้ประชาชน
มีแหล่งน้ำ
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกลึก 2 เมตร ความ
ลาดเอียง 1/2 

- - 10,000,000 10,000,000 5,000,000 ประชาชนมี
แหล่งน้ำ
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีแหล่งน้ำอุปโภค
บริโภคและการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

    

126 ขุดลอกสระเจา้หัว บ้านโคก
สง่า หมู่ที ่ 13 

เพื่อให้ประชาชน
มีแหล่งน้ำ
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกสระเจา้หัว            
กว้าง 50 เมตร ยาว 200 เมตร 
ลึก 3 เมตร 

- 494,000 494,000 - - ประชาชนมี
แหล่งน้ำ
อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร
อย่าง
เพียงพอรอ้ย
ละ 80 

ประชาชนมี
แหล่งน้ำ
อุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน       
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เทพาลัย ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     แผนงานเคหะชุมชน 

 
  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

1 ขยายเขตไฟฟ้า (จากแผน
ชุมชน ปี 61) 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าไปยังท่ีที่ยังไมม่ี
ไฟฟ้าใช้และเพื่อการเกษตรให้
ทั่วถึง 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงร้อยละ 90 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

2 ติดตั้ง/ซ่อมแซมโคมไฟฟ้า
สาธารณะ (จากแผนชุมชน ป ี
61) 

เพื่อให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในการเดินทาง
คมนาคม 

ติดตั้ง/ซ่อมแซมโคมไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณจุดอันตรายใน
ตำบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ติดตั้ง/ซ่อมโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
ในจุดอนัตราย/
ชำรุด ร้อยละ 
80 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในการเดินทาง
คมนาคม 

กองช่าง 

3 ติดตั้งไฟเตือน/กระจกโคง้
ทางแยก  

เพือ่ให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จุดเสี่ยงภายในพืน้ที่ตำบลเทพา
ลัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ดำเนนิการติดตั้ง
ตามจุดเสีย่ง
ต่างๆรอ้ยละ 90 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบรูณ์อย่างยั่งยืน          
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  10  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม         
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เทพาลัยท่ี  2 ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร  
     แผนงานการเกษตร   

  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

1 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมการดำเนิน
ชีวิตและการประกอบ
อาชีพแบบเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

ประชาชนในเขตตำบล ยดึหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดำเนินชีวิต มรีายได้เพิม่ขึ้น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึน้ หนี้ลดลง 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ดำเนนิชีวิตและ
ประกอบอาชีพ
โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

สำนักปลดั 

2 ส่งเสริม สนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

เพื่อส่งเสริมการดำเนิน
ชีวิตและการประกอบ
อาชีพแบบเศรษฐกิจ
พอเพยีง และส่งเสริม
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิ

ประชาชนในเขตตำบล ยดึหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดำเนินชีวิต มรีายได้เพิม่ขึ้น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึน้ หนี้ลดลง 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ดำเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพโดย
ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักปลดั  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

3 ฝึกอบรมส่งเสริม
พัฒนาการประกอบ
อาชีพ 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพให้แกก่ลุ่ม
อาชีพและประชาชน 
นำไปพัฒนาผลผลิตของ
ตน 

จัดอบรมให้ความรู้อาชีพต่าง ๆ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 95  ของ
กลุ่มอาชีพได้รับ
การอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ และได้รับ 
การส่งเสรมิ 

กลุ่มอาชีพได้
พัฒนาเพิม่ทกัษะ
การประกอบ
อาชีพ 

สำนักปลดั 

4 อบรมคณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร/
เกษตรกรปลูกข้าวหอม
มะลิ  

เพื่อคณะกรรมการศนูย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ถ่ายทอดสู่ประชาชนอย่าง
มีประสทิธิภาพ 

.เพื่อคณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีมคีวามรู้
ความเข้าใจ ถ่ายทอดสู่
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ
คณะ กรรมการฯ
ได้รับการอบรม 

คณะกรรมการ
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี/
เกษตรกรมีความรู้
ความสามารถ นำ
ความรู้
ความสามารถมา
ปฏิบัติ ได้จริง 

สำนักปลดั 

5 ส่งเสริมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมี
ความรู้ในการทำเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรใน
เขตตำบล/จดัทำป้าย
ประชาสมัพันธ์/แผ่นพับ/จัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
เกษตรกรทำ
การเกษตรแบบ
อินทรยี์เพิ่มขึ้น 

เกษตรกรหันมา
ทำเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง
เพิ่มมากขึน้  

สำนักปลดั  
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 รายละเอียดโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่            
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนาวัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา        
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เทพาลัย ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข            
     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  

  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

1 จัดการแข่งขันกีฬา   
ต้านภัยยาเสพติด  ตำบล
เทพาลัย 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน /
ประชาชน เลน่กฬีาและใช้
เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน ์

จัดการแข่งขันกีฬาตำบล ปีละ 
1 ครั้ง 

100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ทุกหมู่บ้านในเขต
ตำบลส่งนักกีฬา
เข้ารว่มแข่งขนั
ร้อยละ 100 

เยาวชน/
ประชาชนเกดิ
ความสามัคค ีมี
สุขภาพแข็งแรง
และชุมชน
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษา  

2 จัดการแข่งขันกีฬา  
ปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมการออกกำลัง
กายให้กับเด็ก และ
เสริมสร้างพัฒนาการ 

จัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก     
1 ครั้ง/ป ี

20,000  20,000  30,000  30,000  30,000  มีการดำเนินการ
คิดเป็นรอ้ยละ 
100 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายทีแ่ข็งแรง 
และพัฒนาการ
สมวัย 

กอง
การศึกษา  

3 จัดงานวันเด็กแห่งชาต/ิ
สนับสนุนการจัดงานวัน
เด็กภายในตำบล 

เพื่อให้เดก็ได้แลกเปลีย่น
เรียนรูแ้ละเสรมิสร้าง
พัฒนาการทีด่ีขึ้น 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติใน
เขตพื้นท่ี ตำบลเทพาลัย 

30,000  30,000  30,000  30,000  30,000  เด็กและผู้ปกครอง
ในตำบลเทพาลยั
เข้ารว่มกจิกรรม
ร้อยละ 70 

เด็กได้มทีักษะ
และพัฒนาการที่
ดียิ่งขึน้ 

กอง
การศึกษา  

ผ.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

4 สนามเด็กเล่นปลอดภัย เพื่อให้เดก็มีความ
ปลอดภัยในการเลน่ มี
เครื่องเล่นเพียงพอและ
พัฒนาการสมวัย 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม สนามเด็ก
เล่นอยู่เสมอหรือจัดหาเครื่อง
เล่นให้เพียงพอ 

  -    -  100,000   100,000    -  มีการดำเนินการ
คิดเป็นรอ้ยละ 
100 

เด็กได้รับความ
ปลอดภัยมีเครือ่ง
เล่นและ
พัฒนาการสมวัย 

กอง
การศึกษา 

5 สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 

เพื่อให้เดก็มีความ
ปลอดภัยในการเลน่ มี
เครื่องเล่นเพียงพอและ
พัฒนาการสมวัย 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 

- - 150,000  150,000 - มีการดำเนินการ
คิดเป็นรอ้ยละ 
100 

เด็กได้รับความ
ปลอดภัยมีเครือ่ง
เล่นและ
พัฒนาการสมวัย 

กอง
การศึกษา 

6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็
ดูสวยงาม เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 

ศูนย์ของ อบต.  
  -  20,000    20,000      20,000  20,000  มีการดำเนินการ

คิดเป็นรอ้ยละ 
100 

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก อบต.เทพา
ลัย มีภมูิ-ทัศน์
สวยงาม 

กอง
การศึกษา 

7 ลานกีฬาเอนกประสงค์ 
บ้านดอนวัว  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
ออกกำลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
ตามแบบท่ี อบต. กำหนด 

300,000 - - - - หมู่บ้านมีสถานที่
ออกกำลังกาย 1 
แห่ง 

ประชาชนมี
สถานที่ออกกำลัง
กาย 

กองช่าง 

8 ลานกีฬาเอนกประสงค์ 
บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 
16 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
ออกกำลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
ตามแบบท่ี อบต. กำหนด 

300,000    -    -    -    -  หมู่บ้านมีสถานที่
ออกกำลังกาย 1 
แห่ง 

ประชาชนมี
สถานที่ออกกำลัง
กาย 

กองช่าง 

ผ.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

9 อบรม คุณธรรม       
จริยธรรม ให้กับ 
ผู้บริหาร   สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนตำบล
และลูกจ้าง ของ อบต. 
เทพาลัย 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม 
ความสามารถ ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธภิาพ รองรับ
ภารกจิอำนาจหน้าที ่

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี 30,000  30,000  30,000     30,000     30,000 มีการดำเนิน
กิจกรรมคิดเป็น
ร้อยละ 100 

ผู้บริหาร สมาชกิ
สภา อบต. ผูน้ำ
ชุมชน พนักงาน
ส่วนตำบลและ
ลูกจ้าง เป็นผู้มี
คุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติ
ราชการบนหลกั
ความถกูต้อง 

กอง
การศึกษา 

ผ.02 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  องค์การบรหิารส่วนตำบลเทพาลยั อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

68 
 

รายละเอียดโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่            
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เทพาลัย ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข     
     แผนงานสังคมสงเคราะห์    

 

  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

1 พัฒนาสตรีและครอบครัว เพื่อพัฒนาส่งเสริมสตรีใน
ด้านต่างๆ 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
สนับสนุนส่งเสริมสตรี นด้าน
ต่างๆ รวมทั้งศึกษาดูงาน อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

   100,000    100,000   100,000  

  

 100,000   100,000  มีการจัดกิจกรรม
ร้อยละ 100  

สตรีและ
ครอบครัวให้มี
คุณภาพชีวิตทีด่ี    
ทราบถึงสทิธแิละ
หน้าที ่

สำนักปลดั  

2 ส่งเสริมผูด้้อยโอกาส      
ผู้มีรายได้น้อย          
และไร้ที่พึ่ง 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ และสวัสดกิารด้าน
ต่างๆให้กับผู้ด้อยโอกาส  
ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึง่ 

ผู้ด้อย ผูม้ีรายได้น้อย และไร้ที่
พึ่งโอกาสไดร้ับ  การพัฒนา 
ส่งเสริม 

    20,000      20,000      20,000      20,000      20,000  ผู้ด้อยโอกาส/ไรท้ี่
พึ่ง/คนพิการ/
ผู้สูงอายุไดร้ับการ
พัฒนาส่งเสริมร้อย
ละ 90 ขึ้นไป 

ผู้ด้อยโอกาส/ไรท้ี่
พึ่ง/  คนพกิาร/
ผู้สูงอาย ุ     มี
อาชีพและมี
รายได้เลีย้งตวัเอง 
ได้รับการดแูลเอา
ใจใส ่

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  9  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน          
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เทพาลัย ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  
    แผนงานรักษาความสงบภายใน 

  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

เพื่อให้เดก็ เยาวชน และ
ประชาชนในตำบล
ห่างไกลจากยาเสพติดให้
โทษ และลดจำนวน
ผู้บริโภคแอลกอฮอล์   
และสูบบุหรี่ ในชว่งอายุ 
15 - 19 ปี 

จัดกิจกรรมรณรงค์ อบรม การ
แพร่ระบาดของยาเสพติด ให้
ความรู้กับกลุม่เสี่ยงในตำบล 
รวมถึงบำบัดฟื้นฟู ผู้ตดิยาเสพ
ติด 

30,000  30,000  30,000  30,000  30,000  มีการจัด
กิจกรรมคิด
เป็นร้อยละ 
100 

ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ลดลงเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนในตำบล
ห่างไกลจากยาเสพ
ติด 

สำนักปลดั 

2 ฝึกอบรมและทบทวนหรือ
เพิม่ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย-พลเรือน 
เจ้าหน้าท่ี อบต. และ
ฝึกซ้อมแผนต่างๆ ด้าน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อให้อาสาสมัครป้องกนั
ภัยฝ่าย พลเรือน และ
เจ้าหน้าที่ มีความรู้ในการ
ป้องกันภยัต่างๆ สามารถ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยัได้อย่างทนัทว่งท ี

สมาชิก อปพร. ร้อยละ 90 
ได้รับการฝึกอบรมและทบทวน
ความรู้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

200,000   200,000  200,000  200,000  200,000  ร้อยละ 90
ของ อปพร.
เข้าอบรม 

อาสาสมัครป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน และ
เจ้าหน้าที่ มีความรู้ใน
การป้องกนัภัยต่างๆ 
สามารถปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัใน
ด้านต่างๆ อย่างมี
ประสิทธภิาพและ
สามารถนำไปปฏิบัติได้ 

สำนักปลดั  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

3 ชุมนุมสวนสนาม 
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

เพื่อให้ อปพร. เกิดความ
สามัคคีและร่วมมือร่วมใจ
ในการปฏิบัติงาน 

อปพร. อบต. เทพาลยัทุกคน 
เข้าร่วมชุมนุมสวนสนาม 1 
ครั้ง/ป ี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 
ของ อปพร. 
เข้ารว่ม
กิจกรรม 

อปพร. เกิดความ
สามัคคีและร่วมมือร่วม
ใจในการปฏิบัติงาน 

สำนักปลดั 

4 ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
บนท้องถนนช่วงเทศกาล 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุในชวีิตและ
ทรัพย์สินที่อาจเกิดขึน้ของ
ประชาชน 

ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลและวันหยดุ
ต่อเนื่อง และจัดทำปา้ย
ประชาสมัพันธ์/รณรงค ์

20,000 20,000 20,000 20,000 10,000 ร้อยละของ
อุบัติเหตุบน
ท้องถนน
ลดลง 

อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลลดลง 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักปลดั  

5 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

เพื่อป้องกันและแก้ไขยา
เสพติด 

อุดหนุนท่ีทำการปกครอง  
อำเภอคง ปีละ  1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ที่ทำการ
ปกครอง
อำเภอได้รับ
การอุดหนนุ 

ปัญหายาเสพตดิได้รับ
การป้องกนัและแก้ไข 

สำนักปลดั/
ที่ทำการ
ปกครอง
อำเภอคง 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้มคีวามสมบูรณอ์ย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  10  ยุทธศาสตรด์้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เทพาลัย ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข    

       แผนงานสาธารณสุข 

  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

1 ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลอืดออกภายใน
ชุมชน 

จัดซื้อ/สนับสนุน สารเคมี เช้ือเพลิง 
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรค 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้ป่วย
โรค
ไข้เลือดออก
ลดลง 

ประชาชนสขุภาพ
แข็งแรงห่างไกล
โรคติดตอ่ 

สำนักปลดั  

2 ควบคุมและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันโรคพิษสนุัขบ้า จัดซื้อ/สนับสนุน วัคซีนยาคุมกำเนิด 
วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับปอ้งกันโรค
พิษสุนัขบ้า/อบรมให้ความรู้/ปา้ย
ประชาสัมพันธ ์

50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
พาหะนำโรค
ลดลง 

ประชาชนสขุภาพ
แข็งแรงห่างไกล
โรคติดตอ่ 

สำนักปลดั  

3 ป้องกันและควบคุมโรค
อื่นๆ 

เพื่อป้องกันและควบคุม
การแพรร่ะบาดของโรค
ต่างๆ เชน่ โรค
อหิวาตกโรค ไข้หวัดใหญ่ 
ไข้ฉี่หนู โรคมอืเท้าปาก 
เป็นต้น 

จัดทำแผ่นพับ เอกสารปา้ยการณรงค์ 
ฯลฯ/อบรมให้ความรู้/ตรวจคัดกรอง
โรค/จัดซ้ือ สนับสนุนยาปอ้งกัน โรค
และอื่นๆ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 
ประชาชนมี
ความรู้เรือ่ง
โรครอ้ยละ 
60 มีสุขภาพ
ที่ด ี

ประชาชนรู้จกั และ
รู้ทนัการป้องกันตน
จากโรคภัยต่าง ๆ 

สำนักปลดั  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

4 เงินอุดหนุนสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยัจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่ออดุหนุนตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั
บ้า 

อุดหนุนตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนขั
บ้า 100 
เปอรเ์ซ็น 

ประชาชนปลอดภยั
จากโรคพิษสุนขับ้า 

สำนักปลดั/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

5 เงินอุดหนุนสำรวจข้อมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

เพื่ออดุหนุนการสำรวจ
ข้อมูลสตัว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั
บ้า 

อุดหนุนการสำรวจข้อมลูสตัว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ปลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า 
1 ครั้ง 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 สุนัขและแมว
ได้รับการขึ้น
ทะเบียน 80 
เปอรเ์ซ็น 

สุนัขและแมวได้รับการ
ขึ้นทะเบียนตาม
นโยบายรฐั 

สำนักปลดั/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

6 การดำเนินงานตาม
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนนิงานตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสขุ 

สนับสนุนการดำเนินงานตาม
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขทุกหมู่บ้าน 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงปลอดภยัจาก
โรค 

สำนักปลดั/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

7 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานระดับหมู่บ้าน 

เพื่ออดุหนุนศนูย์
สาธารณสขุมูลฐานระดับ
หมู่บ้าน 

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมลูฐาน
ระดับหมู่บ้าน จำนวน 14 
หมู่บ้าน ๆ ละ 7,500 บาท 

105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 ศูนย์
สาธารณสขุ
มูลฐานระดับ
หมู่บ้านไดรับ
เงินอดุหนุน
ร้อยละ 100 

ศูนย์สาธารณสขุมูล
ฐานระดับหมู่บ้าน
ได้รับเงินอดุหนนุ
ปฏิบัติตามหน้าที ่

สำนักปลดั/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
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รายละเอียดโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เทพาลัย ที่ 4  ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     แผนงานการศึกษา 

  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั  
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

    
1 สนับสนุนหนังสือพิมพ์

หมู่บ้าน วารสาร นิตยสาร 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสารทันตอ่
เหตุการณ์บ้านเมือง 

สนับสนุนหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน 
วารสาร นิตยสาร 

100,000 100,000 - - - มีการ
ดำเนนิการคิด
เป็นรอ้ยละ 
100 

ประชาชนไดร้ับข้อมูล
ข่าวสารทันตอ่
เหตุการณ์บ้านเมือง 

สำนักปลดั 

2 สนับสนุนบุคลากร/จัดหา
อุปกรณ์หรือวัสดุอื่น ๆ 
สำหรับการเรียนการสอน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

เพื่อให้การบรกิารด้าน
การศกึษาของศูนย์เดก็
เล็กฯ มีประสทิธิภาพ 

สนับสนุนบุคลากร/วัสดุ/
อุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละการ
จัดระบบ
การศกึษาของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ มี
ประสิทธภิาพ
มากขึน้ 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กฯ 
จัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

กอง
การศึกษา  

3 อบรมและพัฒนาคร/ู 
ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อให้ครู/ผูดู้แลเด็กมี
ความรู้ความสามารถใน
การจดัการเรียนการ
สอนอย่างมีคุณภาพ 

จัดส่งคร/ูผูดู้แลเด็ก เข้ารับการ
อบรม/ศึกษาดูงาน   ณ สถาบัน
ที่จัด 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ครู/ผู้ดูแลเดก็ 
ได้เข้ารับการ
อบรม ร้อยละ
100 

ครู/ผู้ดูแลเดก็มีความรู้
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ 

กอง
การศึกษา  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

4 ให้ความรู้ผูป้กครองในการ
ดูแลเด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ความรู้
ผู้ปกครองในการดแูล
เด็กนักเรยีนศนูย์พฒันา
เด็กเล็ก  อย่าง
เหมาะสม 

จัดอบรม ใหค้วามรูผู้้ปกครอง    

ในการดูแลเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

      10,000      10,000     10,000     10,000     10,000  มีการจัด
กิจกรรมคิด
เป็นรอ้ยละ 
100 

ผู้ปกครองรับทราบกฏ
ระเบียบของศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็และ
พัฒนาการเดก็ดแูลเดก็
อย่างเหมาะสมตามวยั 

กอง
การศึกษา  

5 ส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

เพื่อให้เดก็นกัเรียนได้มี
พัฒนาการศึกษาที่ดีมี
ความรกั หวงแหน ร่วม
สืบทอดภูมิปญัญา 

ส่งเสริมการเรียนรู้จาก          

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ปีละ 1 ครั้ง 

      10,000      10,000    10,000     10,000     10,000  มีการจัด
กิจกรรมคิด
เป็นรอ้ยละ 
100 

เด็กนักเรยีนมีพัฒนา
การศกึษาที่ด ีเกิด
ความรกั หวงแหน 
ร่วมสืบทอดภมูิปัญญา 

กอง
การศึกษา  

6 ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้
นอกสถานท่ีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อให้เดก็นกัเรียนได้มี
พัฒนาการศึกษาที่ดี 
เสริมสร้างการเรยีนรู ้

จัดทำโครงการจำนวน 1 ครั้ง/ป ี       30,000      30,000     30,000     30,000     30,000  มีการจัด
กิจกรรมคิด
เป็นรอ้ยละ 
100 

เด็กนักเรยีนมีพัฒนา
การศกึษาที่ด ี

กอง
การศึกษา 

7 ก่อสร้างประตูทางเข้าและ
รั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคอนเมือง 

ปรับปรุงศูนย์พฒันา
เด็กเล็กให้มมีาตรฐาน 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
มาตรฐาน 

      80,000    -  100,000    -    -  มีการ
ดำเนนิการคิด
เป็นรอ้ยละ 
50 

เด็กเล็กมีทีเ่รยีนที่มี
มาตรฐาน 

  กองช่าง     
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

    

8 อาหารกลางวันนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
อายุ 2-5 ปี 

เพื่อเป็นค่าอาหาร
กลางวนันกัเรียนศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ 

มื้อละ 20 บาท จำนวน 106 
คน 245 วัน 

519,400  519,400  519,400  519,400  519,400  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดร้ับ
ค่าอาหาร
กลางวนั 100 
เปอรเ์ซ็น 

นักเรยีนศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กไดร้ับอาหาร
กลางวนั 

กอง
การศึกษา       

9 อาหารกลางวันโรงเรียนใน
พื้นที ่

เพื่อเป็นค่าอาหาร
กลางวนันกัเรียน
โรงเรียนในพืน้ที ่

มื้อละ 20 บาท จำนวน 520 
คน  200 วัน 

2,080,000  2,080,000  2,080,000  2,080,000  2,080,000  โรงเรียนใน
พื้นที่ได้รับ
ค่าอาหาร
กลางวนั 100 
เปอรเ์ซ็น 

นักเรยีนโรงเรียนใน
พื้นที่ได้รับอาหาร
กลางวนั 

กอง
การศึกษา       

10 ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
อายุ 2-5 ปี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

คนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 
106 คน  

- - 180,200  180,200  180,200  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดร้ับ
ค่าจัดการ
เรียนการสอน 
100 
เปอรเ์ซ็น 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
ได้รับค่าจัดการเรียน
การสอนรายหัว 

กอง
การศึกษา       

ผ.02 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  องค์การบรหิารส่วนตำบลเทพาลยั อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

76 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

11 ค่าอาหารเสรมิ(นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 2-5 
ปี 

เพื่อเป็นค่าอาหารเสรมิ
นมนกัเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

คนละ 7.82 บาท จำนวน 
106 คน  260 วัน 

- -   215,520    215,520   215,520  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดร้ับ
ค่าอาหาร
เสริมนม 100 
เปอรเ์ซ็น 

นักเรยีนศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กไดร้ับอาหาร
เสริมนม 

กอง
การศึกษา       

12 ค่าอาหารเสรมินมโรงเรียน
ในพื้นที่ 

เพื่อเป็นค่าอาหารเสรมิ
นมโรงเรียนในพื้นที ่

คนละ 7.82 บาท จำนวน 
520 คน  260 วัน 

- - 1,057,264 1,057,264 1,057,264 โรงเรียนใน
พื้นที่ได้รับ
ค่าอาหาร
เสริมนม 100 
เปอรเ์ซ็น 

นักเรยีนได้รับอาหาร
เสริมนม 

กอง
การศึกษา       

13 อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน 

เพื่ออดุหนุนจัด
กิจกรรมเกีย่วกับการ
พัฒนาเดก็และเยาวชน 

อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

-     85,000      85,000     85,000     85,000  มีการ
ดำเนนิการคิด
เป็นรอ้ยละ  
100 

เด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์สร้างความ
สามัคคีและป้องกนั
ปัญหายาเสพตดิ 

กอง
การศึกษา       

14 อุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)  อายุ 3-5 ปี 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจดัการศึกษาศนูย์
พัฒนาเด็ดเลก็ (ศพด.) 

คนละ 1,130 บาท/ปี จำนวน 
60 คน 

- -     67,800      67,800      67,800  มีการ
ดำเนนิการคิด
เป็นรอ้ยละ  
100 

เด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์สร้างความ
สามัคคีและป้องกนั
ปัญหายาเสพตดิ 

กอง
การศึกษา       

ผ.02 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  องค์การบรหิารส่วนตำบลเทพาลยั อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

77 
 

รายละเอียดโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนาวัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เทพาลัย ที่ 4  ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น      
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  

 

  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

1 จัดกิจกรรมงานประเพณี
วันสงกรานต์  

เพื่ออนุรกัษ์ประเพณี
อันดีงามของทอ้งถิน่ 

จัดกิจกรรมในวันสงกรานต ์     100,000    100,000  - - - มีการจัด
กิจกรรมคิด
เป็นรอ้ยละ 
100 

ประเพณีสงกรานต์
ได้รับการสืบสานให้คง
อยู ่

กอง
การศึกษา  

2 สืบสานประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อสรา้งจิตสำนึก
ประชาชนเห็นคุณค่า
และการมีสว่นร่วมใน
การอนรุักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีไทย 

ประชาชน หน่วยงานราชการ
ในตำบล เข้าร่วมกิจกรรม 

     40,000      40,000  - - - มีการจัด
กิจกรรมคิด
เป็นรอ้ยละ 
100 

ประเพณีลอยกะทง
ได้รับการสืบสานให้คง
อยู่ และประชาชนมี
ความสุขที่ได้ร่วมงาน 

กอง
การศึกษา  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

3 จัดกิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา 

เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญ 
ตักบาตร ฟังธรรม ปฏิบตัิกิจใน
วันสำคัญทางพุทธศาสนา 
รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กฯ      
จัดกิจกรรม 

      10,000      10,000  - - - ประชาชนร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนามาก
ขึ้นรอ้ยละ 
20 

พุทธศาสนกิชนได้
ร่วมกันบำเพญ็กุศลใน
วันสำคัญทางพทุธ
ศาสนา 

กอง
การศึกษา  

4 เทศกาลของดีเมืองคง เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว การแสดง
สินค้า วัฒนธรรม 
ประเพณีต่างๆ 

จัดงานของดีเมืองคงร่วมกับ
อำเภอคง ส่วนราชการ เอกชน 
และ อปท. ในเขตอำเภอ 

      30,000      30,000  - - - มีการจัด
กิจกรรมคิด
เป็นรอ้ยละ 
100 

ประชาชนมีรายได้จาก
การจำหน่ายสินค้า
และบรกิารต่างๆ 

กอง
การศึกษา  

5 วัฒนธรรมไทยสายใย
ผู้สูงอายุและชุมชน 

เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่างผู้สูงอายกุับคน
ในครอบครัว ชุมชน 
และถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาสู่ลูกหลาน 

อบรมให้ความรู้ พัฒนาส่งเสริม 
และศึกษาดูงาน ให้แกผู่้สูงอาย ุ

   100,000    100,000    100,000    100,000  100,000 มีการจัด
กิจกรรมคิด
เป็นรอ้ยละ 
100 

ผู้สูงอายแุละ
ครอบครัว รวมถึง
ชุมชนมีความสมัพันธ์
อันดีตอ่กนั สขุภาพจิต
ดี ภูมิปัญญาไดร้ับการ
สืบสาน 

สำนักปลดั 

ผ.02 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  องค์การบรหิารส่วนตำบลเทพาลยั อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

79 
 

รายละเอียดโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้มคีวามสมบูรณอ์ย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  10  ยุทธศาสตรด์้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เทพาลัย ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน      
   แผนงานสาธารณสุข 

  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

1 จังหวัดสะอาด เพื่อให้การบริหาร
จัดการขยะเป็น
รูปธรรมสัมฤทธิผ์ล 

บริหารจดัการขยะในหมู่บ้าน/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ส่วน
ราชการ 

    200,000    100,000  100,000 100,000 100,000 มีการบริหาร
จัดการใน
หมู่บ้าน/ศูนย์
พัฒนาเดก็
เล็ก/สว่น
ราชการ 

ประชาชนมีความรู้ใน
การบริหารจัดการขยะ 
การกำจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูลใน
หมู่บ้าน ส่วนราชการ
ได้ถูกต้อง 

สำนักปลดั  

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้มคีวามสมบูรณอ์ย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  10  ยุทธศาสตรด์้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เทพาลัย ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน      

       แผนงานการเกษตร 

 
  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

1 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน 
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) 

เพื่อดแูลรกัษา
ธรรมชาติและความ
สะอาดสวยงาม 

ร้อยละ 60 ของประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

      20,000    100,000   100,000    100,000    100,000  ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

ประชาชนเกดิ
จิตสำนกึที่ดรี่วมกนั
รักษาป่าและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สำนักปลดั  

2 โครงการปลูกหญ้าแฝก
อนุรักษ์ผืนดินและน้ำ 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของหน้าดิน 

ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่
สาธารณะ สถานท่ีราชการ 
และในพื้นที่ท่ีต้นไม้ถูกบุกรุก
ทำลาย 

- -   10,000 10,000   10,000 อบต. มี
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มที่
ดีขึ้น  

ไม่มีการพังทลายของ
หน้าดิน 

สำนักปลดั  

ผ.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

3 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรตสิมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกรู 

เพื่อให้ประชาชน
ร่วมกันอนรุักษ์และ
สร้างจิตสำนึกที่ดีใน
การดแูล รกัษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และเพิม่พื้นที่สีเขยีว 
สร้างการมีส่วนรว่ม
ของประชาชน 

ปลูกป่าในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

สถานท่ีราชการ และในพ้ืนท่ีที่
ต้นไม้ถูกบุกรุกทำลาย 

 - -     10,000      10,000      10,000  ร้อยละของ
พื้นที่  พื้นที่สี
เขียวเพิ่มขึ้น 

ประชาชนเกดิ
จิตสำนกึที่ด ีในการ
ดูแล รกัษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม มี
พื้นที่สเีขยีวเพิม่ขึ้น 

สำนักปลดั  

4 กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ 
สาธารณะ 

เพื่อกำจัดวชัพืชใน
แหล่งน้ำในเขต
รับผิดชอบของ อบต. 

กำจัดวัชพืชตามแหล่งน้ำต่างๆ
ภายในพื้นที ่อบต. อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

    200,000    200,000    200,000    200,000    200,000  ร้อยละของ
วัชพืชตาม
แหล่งน้ำลดลง
ร้อยละ 50 

แหล่งน้ำปราศจาก
วัชพืชปกคลุม 

สำนักปลดั  

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เทพาลัย ที่ 6 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี     

      แผนงานบริหารงานทั่วไป  ( งานบริหารงานคลัง ) 

  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

    

1 รณรงค์การชำระภาษี/
จัดเก็บภาษีนอกพ้ืนท่ี
บริการฉับไวพึงพอใจ
ประชาชน 

เพื่อรณรงค์ในประชาชน
ชำระภาษี การจัดเก็บ
รายได้ของ อบต. เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

จัดทำป้าย แผ่นพับ              
ออกประชาสัมพันธ์ รณรงค์
การชำระภาษีจัดเก็บภาษีได้
ตามเป้าหมายร้อยละ 100 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละการ
จัดเก็บรายได้
เพิ่มขึน้ 

การจดัเก็บรายได้ของ 
อบต. เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

กองคลัง 

2 สำรวจและปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สินอบต.เทพาลัย 

เพื่อดำเนนิการสำรวจ
และปรับปรุงขอ้มูลแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
ได้มีฐานข้อมูลในปรแก
รมประยกุต์ (LTAX 
GISX และ(LTAX 
3000) เป็นปัจจุบัน 

สำรวจข้อมลูภาคสนาม เพื่อ
นำมาปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 

 

- 100,000 100,000 30,000 30,000 ร้อยละการ
จัดเก็บรายได้
เพิ่มขึน้ 

มีรายไดเ้พิ่มขึน้ มี
ฐานขอ้มูลด้านการ
คลังท้องถิ่น 

กองคลัง 

ผ.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 

    
3 สำรวจและจดัทำบัญชี

รายการทีด่ินและสิ่งปลูก
สร้างเพื่อการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

เพื่อดำเนนิการสำรวจ
และจัดทำบัญชี
รายการที่ดนิและ
สิ่งก่อสร้างให้เป็น
ปัจจุบัน 

สำรวจข้อมลู เพื่อนำมาจดัทำ
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างเพื่อการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
การจดัเก็บ
เพิ่มขึน้ 

สามารถจัดทำภาษี
ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 

กองคลัง 

4 โครงการฝึกอบรมการ
จัดเก็บภาษีและการชำระ
ภาษีท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
มีความเร็ว
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

จัดอบรมให้บริหารและ
พนักงานส่วนตำบล 

- 25,000 25,000 25,000 30,000 ร้อยละของ
การจดัเก็บ
รายได้มากขึน้ 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการชำระ
ภาษี 

กองคลัง 

ผ.02 
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                                                                              รายละเอียดโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เทพาลัย ที่ 6 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

5 อบรมสมันาและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. 
ผู้นำชุมชน พนักงานส่วน
ตำบลและลูกจ้างของ 
อบต. เทพาลัย 

เพื่อสรา้งความรู้ความ
เข้าใจเพิม่
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่
ผู้บริหาร สมาชกิสภา 
อบต. ผู้นำชุมชน 
พนักงานส่วนตำบล
และลูกจ้างของ อบต. 
เทพาลยั และเพือ่จัด
การศกึษาดูงานนอก
สถานที ่

ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน 
พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
ในการศึกษาอบรม 

    300,000    300,000  300,000    300,000    300,000  ร้อยละ 80 
ของบุคลากร 
อบต. ได้
อบรมพัฒนา 
ศึกษาดูงาน 

ผู้บริหาร สมาชกิสภา 
อบต. ผู้นำชุมชน 
พนักงานส่วนตำบล
และลูกจ้างมขีีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและการ
พัฒนาชุมชน 

ทุกส่วน
ราชการ  

ผ.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

6 จัดส่งผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนตำบล
และลูกจ้าง เข้ารับอบรม
สัมมนาในหลักสตูรต่างๆ 
ที่หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู ้ความสามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธภิาพ รองรับ
ภารกจิอำนาจหน้าที ่

จัดส่งผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนตำบลและ
ลูกจ้างเข้าอบรมในหลักสูตร
ต่าง ๆ 

    200,000   200,000    200,000    200,000    200,000  บุคลากรของ 
อบต. เข้ารับ
การอบรมไม่
น้อยกว่ารอ้ย
ละ 80 

ผู้บริหาร สมาชกิสภา
อบต.  พนักงานส่วน
ตำบลและลกูจ้างมขีีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและการ
พัฒนาชุมชน นำ
ความรู้ต่างๆมา
ประยกุต์ใชก้ับ
หน่วยงานได ้

ทุกส่วน
ราชการ 

7 อบรม คุณธรรม      
จริยธรรม ให้กับ ผู้บริหาร   
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตำบลและ
ลูกจ้าง ของ อบต. เทพา
ลัย 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้คู่คุณธรรม 
ความสามารถ ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธภิาพ รองรับ
ภารกจิอำนาจหน้าที ่

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี       30,000      30,000      30,000      30,000      30,000  มีการดำเนิน
กิจกรรมคิด
เป็นรอ้ยละ 
100 

ผู้บริหาร สมาชกิสภา 
อบต. ผู้นำชุมชน 
พนักงานส่วนตำบล
และลูกจ้าง เป็ฯผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบัติราชการบน
หลักความถูกตอ้ง 

ทุกส่วน
ราชการ  

ผ.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

8 การจ่ายเงินรางวัลหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ 

1. เพื่อจา่ยเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษแก่
บุคลากร อบต.         
2. สร้างขวญัและ
กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

บุคลากร อบต. ได้รับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น 

600,000  600,000  600,000  600,000  600,000  บุคลากรของ 
อบต.ได้รับเงนิ
ประโยชน์
ตอบแทนอืน่ 
ร้อยละ 100 

บุคลากร อบต. มขีวัญ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติ
ราชการมี
ประสิทธภิาพมากขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

9 การสำรวจความคดิเห็น/
ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
การให้บรกิาร
ประชาชนให้ดขีึ้น 

จ้างท่ีปรึกษาจัดทำการสำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชน 1 
ครั้ง 

20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  มีการดำนนิ
การร้อยละ 
100 

1. ประชาชนพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ 
อบต.  2. มีการ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการดยีิ่งขึน้  

สำนักปลดั  

10 พัฒนาปรับปรุงเว็ปไซต์
ของ อบต./ค่าเช่าโดเมน 

เพื่อให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารและ
ประชาสัมพนัธก์าร
ดำเนนิงานของ อบต. 

พัฒนาปรับปรุงเว็ปไซต์ของ 

อบต./ค่าเช่าโดเมนเนม  
15,000  15,000   15,000  15,000  15,000  ปีละ 1 ครั้ง มีเครือ่งมอื เครื่องใช้

ในการปฏิบัตริาชการ 
พร้อมกับการบรกิาร 

สำนักปลดั  

ผ.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

11 ก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ
บริเวณสำนักงาน อบต. 
เทพาลัย 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้ผู้พกิารใน
การมาติดต่อราชการ 

ก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ
บริเวณสำนักงาน อบต. 
สำหรับคนพิการ 

50,000   -    -    -    -  ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้
ที่มา  ตดิต่อ
ราชการ    
ร้อยละ 80 

สำนักงาน อบต.    
พร้อมรับบริการผู้มา
ติดต่อราชการ มนี้ำใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

สำนักปลดั     
กองช่าง 

12 ซ่อมแซมวัสดุและครภุัณฑ ์ เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
เครื่องมือในการปฏิบัติ
ราชการให้คล่องตวั
และมีประสิทธิภาพ 

วัสดุ ครภุัณฑส์ำนักงานทุก
ส่วนราชการ อบต. 

200,000 200,000  200,000  200,000  200,000  วัสดุ ครุภัณฑ์
ได้รับการ
ซ่อมแซมร้อย
ละ 90 

มีเครือ่งมอื เครื่องใช้
ในการปฏิบ้ตริาชการ
อย่างมีประสทิธิภาพ 

ทุกส่วน
ราชการ  

13 ก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุก
น้ำ 

เพื่อให้การจัดเก็บ
ครุภัณฑ์อบต. มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ำ 
1 แห่ง 

-   -   -   200,000    -  ครุภัณฑ์ 
อบต. มกีาร
จัดเก็บเป็น
ระเบียบ รอ้ย
ละ 90 

การจดัเก็บครุภัณฑ์ 
อบต. มีความป็น
ระเบียบเรยีบรอ้ย 

สำนักปลดั   

กองช่าง 

ผ.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

14 ค่ารังวัดที่ดิน/สอบเขต
ที่ดิน 

เพื่อเป็นค่ารังวัด
ที่ดิน/สอบเขตที่ดิน  

รังวัดที่ดินสาธารณะ พื้นที่
กรรมสิทธ์ อบต. หรืออื่นๆ 

100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  การรังวัด
ที่ดิน/สอบเขต
ที่ดินมี
ประสิทธภิาพ
มากขึน้รอ้ยละ 
50 

การรังวัดที่ดิน/สอบ
เขตทีด่ินเป็นไปตาม
กฏหมาย 

กองช่าง 

15 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร 
OTOP 

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคาร 

ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคาร 
OTOP 

- - 250,000 - - อาคารได้รับ
การซ่อมแซม
ร้อยละ 90 

มีอาคารในการปฏิบ้ติ
ราชการอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค ์

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
จำนวน 1  หลัง 

- - 600,000 - - อาคารได้รับ
การซ่อมแซม
ร้อยละ 90 

มีอาคารในการปฏิบ้ติ
ราชการอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

สำนักปลดั 

17 
 

อุดหนุนตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่ออุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน 1 
ครั้ง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
ร้อยละ 90 
ของผู้ขอรับการ
ช่วยเหลือ 

การทำงานในศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 

ผ.02 
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รายละเอียดโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เทพาลัย ที่ 6 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งชมุชน 

  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

1 ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
เพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น/แผนชุมชน/
แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

เพื่อรับฟังปัญหา ความ
ต้องการของประชาชน
ในพื้นทีน่ำมาเป็น
ข้อมูลในการจัดทำ
แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

มีแผนพัฒนาตำบลที่มี
ประสิทธิภาพตรงตามความ
ต้องการของประชาชน 

      20,000      20,000      20,000      20,000     20,000  ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มี
ต่อการจัดทำ
เวทีประชาคม
ร้อยละ 80 

การปฏิบัติงาน อบต.
สามารถแก้ไขปญัหา
ให้ตรงกับความ
ต้องการของ
ประชาชนในตำบล 

สำนักปลดั  

2 อบต./อำเภอเคลื่อนที ่ เพื่อให้ประชาชนได้
เสนอปัญหาความ
ต้องการในการพฒันา
ความเป็นอยู่ให้ดขีึ้น 

ประชาชนในเขตตำบลได้เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 

      20,000      20,000      20,000      20,000     20,000  ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มี
ต่อโครงการฯ
ร้อยละ 80 

ประชาชนไดเ้สนอ
ปัญหาความต้องการ
ในการพฒันาความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ้น 

สำนักปลดั   
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

3 ปกป้องสถาบัน
พระมหากษตัริย/์จัด
กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ

เพื่อสนับสนุนส่งเสรมิ
กิจกรรมปกป้อง
สถาบันสำคัญของชาต/ิ
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกยีรติ เชน่การปลูกป่า 
พัฒนาชุมชน สังคม
สงเคราะห์ กีฬาและ
นันทนาการ 

จัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน
พระมหากษตัริย/์กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ ปลีะ 3 ครั้ง 

      20,000      20,000      20,000      20,000      20,000  มีการดำเนิน
กิจกรรมตาม
เป้าหมาย 

ได้สนับสนุนส่งเสรมิ
กิจกรรมปกป้อง
สถาบันสำคัญของ
ชาติ/จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรต ิ

สำนักปลดั 

4 การส่งเสริมและสนับสนุน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย/สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

ให้ประชาชนทั่วไปได้มี
ความรู้ความและเข้าใจ
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย/เกดิ
ความรกัความสามัคคี
ต่อกนั มีความ
ปรองดองสมานฉันท ์

อบรมให้ความรู้/ป้าย
ประชาสมัพันธ์/แผ่นพับ ให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

     20,000      20,000     20,000      20,000      20,000  ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความเข้าใจดี
ขึ้น 

ประชาชนมีความรู้
ความและเข้าใจการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยดขีึ้นเกิด
ความรกัความสามัคคี
ต่อกนั 

สำนักปลดั  

5 สืบสานอาหารไทยท้องถิ่น เพื่ออนุรกัษ์และ 
สืบสานอาหาร 
ไทยของทอ้งถิน่ 

ประชาชน หน่วยงานราชการ
ในตำบลได้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

-     20,000     20,000      20,000      20,000  มีการจัด
กิจกรรม 
ร้อยละ 100 
 

อาหารไทยทอ้งถิน่ 
ได้รับการสืบสาน 
ให้คงอยู ่

สำนักปลดั 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

6 อบรมส่งเสรมิความรู้
เกี่ยวกับสาธารณภัย ความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรูเ้กีย่วกับ 
สาธารณภยั 

จัดอบรมให้ประชาชน มี
ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย 
 

-     20,000     20,000      20,000      20,000  มีการจัด
กิจกรรม 
ร้อยละ 100 
 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยส์ิน 

สำนักปลดั 

7 อบรมส่งเสรมิความรู้
เกี่ยวกับ 
สาธารณภัยแกเ่ยาวชนใน 
สถานศึกษา 

เพื่อให้เยาวชน 
มีความรูเ้กีย่วกับ 
สาธารณภยั 

จัดอบรมให้เยาวชน มีความรู้
เกี่ยวกับสาธารณภัย 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัด
กิจกรรม 
ร้อยละ 100 

เยาวชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยส์ิน 

สำนักปลดั 

8 อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจดัจ้าง
ระดับอำเภอ 

เพื่ออดุหนุนศนูย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างระดับ
อำเภอ 

อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจดัจ้างระดับอำเภอ
ปีละ 1 ครั้ง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ศูนยร์วม
ข้อมูลข่าวสาร
การจดัซ้ือจัด
จ้างระดับ
อำเภอได้รับ
การอุดหนนุ 
100 
เปอรเ์ซ็น 

ศูนยร์วมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้างระดับอำเภอได้รับ
เงินอดุหนุน 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

9 จัดงานรัฐพิธีและวันสำคญั เพื่อรักษาไว้ซ่ึง
วัฒนธรรมไทยและ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

อุดหนุนท่ีทำการปกครอง
อำเภอคงปีละ 1 ครั้ง 

20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  ที่ทำการ
ปกครอง
อำเภอคง
ได้รับการ
อุดหนนุ 100 
เปอรเ์ซ็น 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรกัษาซ่ึง
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตรยิ ์

สำนักปลดั/
ที่ทำการ
ปกครอง
อำเภอคง 

10 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนโดยศูนย์ดำรงธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
เร่งด่วนโดยศูนย์
ดำรงธรรม 

อุดหนุนท่ีทำการปกครอง
อำเภอคงปีละ 1 ครั้ง 

30,000  30,000  30,000   30,000   30,000  ที่ทำการ
ปกครอง
อำเภอคง
ได้รับการ
อุดหนนุ 100 
เปอรเ์ซ็น 

ปัญหาความเดอืดรอ้น
ของประชาชนไดร้ับ
การแก้ไขเร่งดว่น 

สำนักปลดั/
ที่ทำการ
ปกครอง
อำเภอคง 

11 ปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
หลักของชาติ 

เพื่อปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันหลัก
ของชาติ 

อุดหนุนท่ีทำการปกครอง
อำเภอคงปีละ 1 ครั้ง 

20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  ที่ทำการ
ปกครอง
อำเภอคง
ได้รับการ
อุดหนนุ 100 
เปอรเ์ซ็น 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันหลัก
ของชาต ิ

สำนักปลดั/
ที่ทำการ
ปกครอง
อำเภอคง 
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รายละเอียดโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เทพาลัย ที่ 6 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี
     แผนงานงบกลาง 
 

 
  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

1 สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงนิสมทบ
เงินกองทุน
ประกนัสังคมให้แก่
พนักงานจ้าง 

ร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้าง     105,000    110,000    115,000    120,000    120,000  สำนักงาน
ประกนัสังคม
ได้รับเงิน
สมทบรอ้ยละ 
100 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการด้าน
สาธารณสขุอย่าง
ทั่วถึง 

กองคลัง        

2 สมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ(กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงนิสมทบ
กองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 1 ของงบประมาณ
รายได ้

   160,000    170,000    180,000    190,000    190,000  กบท. ไดร้ับ
เงินสมทบรอ้ย
ละ 100 

ข้าราชการ อบต. 
ได้รับเงินสวัสดิการ
จากกองทุนฯ เมือ่
เกษียณอายุราชการ 

กองคลัง         
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

3 เงินสำรองจ่ายเพื่อป้องกัน
และแก้ไข    ปญัหาภยัแล้ง 
และบรรเทาสาธารณะภัย
ในตำบล 

เพื่อป้องกันและ
บรรเทาความเสียหาย
จากภยัแล้ง และสา
ธารณภยัอืน่ๆในตำบล 

ป้องกันและบรรเทาความ
เสียหายจากสาธารณภัยต่างๆ
ในตำบลเทพาลัย 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พื้นที ่

สามารถปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัที่
เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

สำนักปลดั  

4 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณในการ
ดำเนนิกจิกรรมด้าน
สาธารณสขุในพื้นที ่

สมทบงบประมาณเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพดีขึน้ 

ประชาชนไดร้ับ
บริการที่ดีด้าน
สาธารณสขุผ่าน
กองทุนหลกัประกัน
สุขภาพ(สปสช.) 

สำนักปลดั  

5 จัดสวสัดิการสังคม
สงเคราะห์ผูสู้งอายุ ใน
ตำบล 

เพื่อแบ่งเบาภาระของ
ครอบครัว และ
ช่วยเหลอืสังคมให้การ
สงเคราะห์ผู้สูงอาย ุ

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผูสู้งอายุท่ี
มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปทุก
รายในพ้ืนท่ีรับผดิชอบของ 
อบต. 

8,172,000 8,172,000 8,172,000 8,172,000 8,172,000 ร้อยละ 100 
ของผู้สูงอายุ
ได้รับการจัด
สวัสดิการ
สงเคราะห ์

ผู้สูงอายมุีความ
เป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 

สำนักปลดั  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) 
    

6 จัดสวสัดิการสังคม
สงเคราะห์ผู้พิการ ใน
ตำบล 

เพื่อแบ่งเบาภาระ
ของครอบครัว และ
ช่วยเหลือสังคมให้
การสงเคราะห์
ผู้สูงอาย ุ

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการใน
ตำบลเทพาลัยทุกราย 

2,217,600  2,217,600  2,217,600  2,217,600  2,217,600  ร้อยละ 100 
ของผู้พิการ
ได้รับการจัด
สวัสดิการ
สงเคราะห์ 

ผู้พิการมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

สำนักปลดั 

7 จัดสวสัดิการสังคม
สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์  

เพื่อแบ่งเบาภาระ
ของครอบครัว และ
ช่วยเหลือสังคมให้
การสงเคราะห์ป่วย
โรคเอดส์  

จ่ายเบี้ยยังชีพ/จดัหาอุปกรณ์
เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์
จำนวน 5 ราย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 
ของผู้ป่วย
เอดส์ได้รับ
การ
สงเคราะห์
ทุกราย 

ผู้ป่วยเอดส์มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

สำนักปลดั  

8 สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณในการ
ดำเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

สมทบงบประมาณให้กองทุน
สวัสดิการชุมชน 

25,000 25,000 - - - กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนได้รับ
การสมทบ
เงิน 1 ครั้ง/
ปี 

อบต.ได้สนับสนุน
งบประมาณในการ
ดำเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

สำนักปลดั  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่       
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เทพาลัย ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

พิกัดทาง 
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
บ้านกระถิน หมู่ที่ 5   
(สายบ้านกระถิน – บ้าน
ดอนเขว้า) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจร         
กว้าง 6 เมตร   
ยาว  1,900  
เมตร             
หนา 0.05 เมตร                 

จุดเร่ิมต้น                  
N  15-21-32.92       
E  102-29-4.24     
จุดสิ้นสุด                  
N  15-20-39.05      
E 102-29-33.54 

- - 7,678,000 - - อบต.มีถนน
สำหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ลดอุบัติเหต ุ

อบต./อบจ./

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

  

พิกัดทาง 
ภูมิศาสตร์ 

  

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

  

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก  
บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 7 
(บ้านหนองบัวโคก – บ้าน
หนองพรานปาน) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจร         
กว้าง 6 เมตร    
ยาว 4,270 
เมตร               
หนา 0.05 เมตร                 

จุดเร่ิมต้น                  
N 15-22-27.49        
E 102-27-32.52   
จุดสิ้นสุด                   
N 15-24-7.24          
E 102-26-42.06 

- - 8,389,000 7,392,000 - อบต.มีถนน
สำหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ลดอุบัติเหต ุ

อบต./อบจ./

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้าน
วัด  หมู่ที่ 9 (บ้านวัด–
ตำบลกระเบื้องใหญ่) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ผิวจราจร         
กว้าง 4 เมตร    
ยาว  1,450  
เมตร            
หนา 0.15 เมตร                 

จุดเร่ิมต้น                  
N 15-19-9.97          
E 102-26-57.44     
จุดสิ้นสุด                    
N 15-19-41.55       
E 102-27-14.75 

- - - 3,498,000 - อบต.มีถนน
สำหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ลดอุบัติเหต ุ

อบต./
อบจ./

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

  

พิกัดทาง 
ภูมิศาสตร์ 

  

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

  

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านดอนทะบวง หมู่
ที่ 11 จากโกรกโพธ์ิ ถึง 
เขต ต.โนนแดง และ      
ต.ดอนยาวใหญ ่

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ผิวจราจร           
กว้าง 4 เมตร   
ยาว  1,450  
เมตร หนา 0.15 
เมตร                 

จุดริ่มต้น                   
N 15-22-57.27       
E 102-30-25.83     
จุดสิ้นสุด                   
N 15-23-33.13       
E 102-30-32.94 

- - 864,000 - - อบต.มีถนน
สำหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ลดอุบัติเหต ุ

อบต./อบจ./
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

5 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 
ต.เทพาลัย อ.คง จ.
นครราชสมีา เชื่อมเขต
บ้านดอนเขว้า อ.พิมาย      
จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ผิวจราจรหินคลุก            
กว้าง 4 เมตร                 
ยาว  3,000 
เมตร           
หนา 0.15 เมตร                 

จุดเร่ิมต้น             
N 15-20-12.87         
E 102-20-30.13     
จุดสิ้นสุด                  
N 15-20-24.98         
E 102-29-0.16      

- - 1,728,000 - - อบต.มีถนน
สำหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ลดอุบัติเหต ุ

อบต./อบจ./
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

6 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  บ้านวัด  หมู่ที่ 9 
จากศูนย์วิจัยดินเค็ม ถึง 
เขตตำบลกระเบื้องใหญ ่

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ผิวจราจร                     
กว้าง 4 เมตร                
ยาว  1,200  
เมตร            
หนา 0.15 เมตร                 

จุดเร่ิมต้น             
N 15-19-29.64           
E 102-26-39.07     
จุดสิ้นสุด                    
N 15-18-55.14           
E 102-26-57.29 

- - 691,000 - - อบต.มีถนน
สำหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ลดอุบัติเหต ุ

อบต./อบจ./
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

  

พิกัดทาง 
ภูมิศาสตร์ 

  

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

  

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้าน
ตะคร้อมติรภาพ หมู่ที่ 
14 (สายบ้านตะคร้อ
มิตรภาพ-เขตเทศบาล
เทพาลัย) 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ผิวจราจร                     
กว้าง 4 เมตร                
ยาว  3045 
เมตร          
หนา 0.15 เมตร                 

จุดเร่ิมต้น             
N 15-22-57.27         
E 102-30-25.83     
จุดสิ้นสุด                  
N 15-23-33.13         
E 102-30-32.95 

- - 2,706,000 - - อบต.มีถนน
สำหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ลดอุบัติเหต ุ

อบต./

อบจ./

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้าน
บุตำแย หมู่ที่ 1 (บ้านบุ
ตำแย – วัดป่าหนองแซง) 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ผิวจราจร                     
กว้าง 4 เมตร                
ยาว  1,010 
เมตร           
ไหล่ทางข้างละ 
0.5 เมตร 

จุดเร่ิมต้น            
N 15-22-40.21         
E 102-30-8.04    
จุดสิ้นสุด                  
N 15-23-0.99        
E 102-29-48.32 

- - 2,222,000 - - อบต.มีถนน
สำหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ลดอุบัติเหต ุ

อบต./

อบจ./

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้าน
ดอนทะบวง หมู่ที่ 11 
(สายบ้านดอนทะบวง – 
วัดป่าหนองแซง) 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ผิวจราจร                     
กว้าง 5 เมตร                
ยาว  1,210 
เมตร           
ไหล่ทางข้างละ 
0.5 เมตร 

จุดเร่ิมต้น            
N 15-22-43.95         
E 102-30-18.17     
จุดสิ้นสุด                  
N 15-23-3.00        
E 102-29-56.28 

- - 3,327,500 - - อบต.มีถนน
สำหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ลดอุบัติเหต ุ

อบต./

อบจ./

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

  

พิกัดทาง 
ภูมิศาสตร์ 

  

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

  

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านตะคร้อมิตรภาพ 
หมู่ที่ 14 (สายเลียบ
คลองส่งน้ำ – ลำ
สะแทด) 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ผิวจราจร                     
กว้าง 4 เมตร                
ยาว  1,460
เมตร   ไหล่ทาง
ข้างละ 0.5 
เมตร        

จุดเร่ิมต้นโครงการ       
N 15-20-47.73         
E 102-27-35.38    
จุดสิ้นสุด                  
N 15-20-8.97        
E 102-27-49.64 

- - - 3,542,000 - อบต.มีถนน
สำหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ลดอุบัติเหต ุ

อบต./

อบจ./

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 
16 (สายบ้านน้อย
พัฒนา – สระปทุม) 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ผิวจราจร                     
กว้าง 4 เมตร                
ยาว  2,030
เมตร           
ไหล่ทางข้างละ 
0.5 เมตร 

จุดเร่ิมต้นโครงการ       
N 15-22-38.36        
E 102-27-12.54    
จุดสิ้นสุด                  
N 15-23-2.86        
E 102-27-20.13 

- - - 4,466,000 - อบต.มีถนน
สำหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ลดอุบัติเหต ุ

อบต./

อบจ./

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 13 
(สายบ้านโคกสง่า –สระ
หนองบัว) 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ผิวจราจร                     
กว้าง 4 เมตร                
ยาว  1,660 
เมตร           
ไหล่ทางข้างละ 
0.5 เมตร 

จุดเร่ิมต้นโครงการ       
N 15-21-44.91         
E 102-29-50.78     
จุดสิ้นสุด                  
N 15-21-34.47        
E 102-29-50.37 

- - - - 3,653,000 อบต.มีถนน
สำหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ลดอุบัติเหต ุ

อบต./

อบจ./

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย พิกัดทาง งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) 

    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านคอน
เมือง หมู่ที่ 2 (สายบ้าน
คอนเมืองซอย 5) 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ผิวจราจร                     
กว้าง 4 เมตร                
ยาว  1,640
เมตร   ไหล่ทาง
ข้างละ 0.5 
เมตร        

จุดเร่ิมต้น            
N 15-22-5.08       
E 102-30-4.80     
จุดสิ้นสุด                  
N 15-22-30.81         
E 102-30-27.50 

- - 4,040,000 - - อบต.มีถนน
สำหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ลดอุบัติเหต ุ

อบต./

อบจ./

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

14 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  บ้านน้อย
กระถิน หมู่ที่ 5 (สาย
บ้านกระถิน –บ้านหนอง
บัวโคก) 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ผิวจราจร                     
กว้าง 4 เมตร                
ยาว  1,240
เมตร           
ไหล่ทางข้างละ 
0.5 เมตร 

จุดเร่ิมต้น            
N 15-21-59.64      
E 102-28-57.68     
จุดสิ้นสุด                  
N 15-21-33.76        
E 102-29-4.27 

- - - 3,055,000 - อบต.มีถนน
สำหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ลดอุบัติเหต ุ

อบต./

อบจ./

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

15 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านโคก
สง่า หมู่ที่ 13 (สายบ้าน
โคกสง่า- บ้านโคกแปะ) 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ผิวจราจร                     
กว้าง 4 เมตร                
ยาว  1,210 
เมตร           
ไหล่ทางข้างละ 
0.5 เมตร 

จุดเร่ิมต้น            
N 15-21-53.06      
E 102-29-41.12    
จุดสิ้นสุด                  
N 15-22-11.47       
E 102-29-36.24 

- - - - 2,981,000 อบต.มีถนน
สำหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 
ขึ้นไป  

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ลดอุบัติเหต ุ

อบต./

อบจ./

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
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รายละเอียดโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เทพาลัย ที่ 4  ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
     แผนงานการศึกษา  

  
  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

  

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น  หนอง
บัวโคก หมู่ที่ 7 และบ้าน
คอนเมือง หมู่ที่ 2 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีมาตรฐาน 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กบ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 
7 และบา้นคอนเมือง หมู่ที่ 2 

  -    -  4,000,000    -    -  ได้รับงบ
สนับสนุน
การ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุง
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เด็กเล็กมีที่เรียน          
ที่มีมาตรฐาน 

อบต.เทพา
ลัย/กรม
ส่งเสริมฯ/ 

หน่วยงาน
อื่น 
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รายละเอียดโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
 

  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
  

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง(ULV) สะพาย
หลัง จำนวน 1 เครื่อง 

- - 85,000 - - สำนักปลดั 

2 รักษาความสงบ 
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

สายฉีดน้ำดับเพลิง   
แบบยางสังเคราะห์ จำนวน 2 เสน้ 

20,000 - - - - สำนักปลดั 

3 รักษาความสงบ 
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

ชุดดับเพลิงนอกอาคาร จำนวน 1 ชุด 15,000 - - - - สำนักปลดั 

4 รักษาความสงบ 
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

ข้อแยก 3 ทางแบบทองเหลือง  
จำนวน 1 ตัว 

12,000 - - - - สำนักปลดั 

4 รักษาความสงบ 
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

หัวฉีดน้ำดับเพลิง 35,000 - - - - สำนักปลดั 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
  

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

ชุดดับเพลิงนอกอาคาร จำนวน 4 ชุด 

 

- 60,000 
 
 

- - - สำนักปลดั 

6 รักษาความสงบ 
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 น้ิว  
แบบยางสังเคราะห์ จำนวน 4เส้น 

- 39,200 
 

   สำนักปลดั 
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๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือ
นำไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  

ส่วนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 
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๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

๒๐ 
(๓) 

 

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

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

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

(๒)  

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

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

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

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

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

 (๓)  

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

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

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

(๓)  

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

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

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

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

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

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

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

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

(๕)  

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

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

(๕) 

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

(๕) 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

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

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

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

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

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

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

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

(๕)  

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

(๕)  

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

(๕)  

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

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)   

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

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

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ท ี ่  ส า ม า ร ถ ว ั ด ไ ด ้  ( measurable)  ใ ช ้ บ อก ป ร ะส ิ ท ธ ิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเน ินงานตามโครงการ (๒) ว ัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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