
ส่วนที่1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.ด้านกายภาพ 
ทำเลที่ตั้งตำบลตำบลโพธิ์กลางเป็น 1 ใน 24 ตำบลในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของอำเภอเมืองนครราชสีมา ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา 
ประมาณ 9 กิโลเมตร มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 6 แห่ง คือ เทศบาลนครนครราชสีมา 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เทศบาลตำบลหัวทะเล อบต.หนองบัวศาลา อบต.ไชยมงคล อบต.หนองจะบก 
ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลนครนครราชสีมา/เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.หนองบัวศาลา / เทศบาลตำบลหัวทะเล 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.หนองจะบก 
ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต. ไชยมงคล 

 รวม 10 หมู่บ้าน คือ 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวงน้อย 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองพลวงมะนาว 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองพุดซา 
หมู่ที่ 7 บ้านบึงแสนสุข 
หมู่ที่ 8 บ้านศรีสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 9 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่พัฒนา 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองพลวงพัฒนา 
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของตำบลโพธิ์กลางตั้งอยู่ตอนล่างของเทศบาลนครนครราชสีมา   

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ถูกล้อมรอบไปด้วยพ้ืนที่ทหาร ลักษณะรูปร่างของพ้ืนที่ค่อนข้างเป็นที่ราบสูงกว้างเป็นแนวยาว
ลาดลงมาจากทางทิศใต้ พ้ืนที่จึงเหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชไร่ 

 

2.ด้านการเมืองการปกครอง 
 เขตปกครอง รวม 10 หมู่บ้าน คือ 

หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวงน้อย 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองพลวงมะนาว 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองพุดซา 
หมู่ที่ 7 บ้านบึงแสนสุข 
หมู่ที่ 8 บ้านศรีสมบูรณ์ 



หมู่ที่ 9 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่พัฒนา 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองพลวงพัฒนา 
 

เนื้อท่ี ตำบลโพธิ์กลาง มีพ้ืนที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประมาณ 34,512 ไร่ หรือ 
55.22 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตปกครองเทศบาลตำบลโพธิ์กลางโดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ 
 

หมู่ที่ บ้าน อันดับ เนื้อที ่
(ตร.กม.) 

เนื้อที ่
(ไร่) 

1 บ้านหนองปรือ 4 4 2,500 
2 บ้านหนองไผ่ 7 2 1,250 
3 บ้านหนองพลวงน้อย 1 19.60 12,262 
4 บ้านหนองพลวงมะนาว 5 3.4 2,148 
5 บ้านหนองพุดซา 9 1 625 
7 บ้านบึงแสนสุข 10 0.7 410 
8 บ้านศรีสมบูรณ์ 8 1.3 812 
9 บ้านสุรธรรมพิทักษ์ 2 15.02 9,380 
10 บ้านหนองไผ่พัฒนา 6 3.2 2,000 
11 บ้านหนองพลวงพัฒนา 3 5 3,125 
 รวม  55.22 34,512 

 
3. ประชากร 

จำนวนประชากร 
จำนวนประชากรเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปี   2558 

 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวน

ครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านหนองปรือ 1,451 1,685 1,827 3,512 
2 บ้านหนองไผ่ 1,334 1,457 1,567 3,024 
3 บ้านหนองพลวงน้อย 635 856 926 1,782 
4 บ้านหนองพลวงมะนาว 1,094 1,341 1,485 2,826 
5 บ้านหนองพุดซา 568 743 859 1,602 
7 บ้านบึงแสนสุข 564 660 697 1,357 



8 บ้านศรีสมบูรณ์ 961 1,054 1,303 2,327 
9 บ้านสุรธรรมพิทักษ์ 3,148 4,017 1,701 5,718 

10 บ้านหนองไผ่พัฒนา 1,165 1,452 1,609 3,061 
11 บ้านหนองพลวงพัฒนา 540 1,154 426 1,580 
 รวม 11,460 14,419 12,400 26,819 

 
ข้อมูล  ณ   เดือน  มกราคม  ๒558 

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
 
4.สภาพทางสังคม 

โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง มีจำนวน 3 แห่ง  และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               
จำนวน                 2  แห่ง  ดังนี้ 

1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  จำนวน 1 แห่ง                    
คือ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ  นายโกศล  พงษ์พานิช      

 

2. โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นครราชสีมา เขต 1 จำนวน 2 แห่ง คือ 
โรงเรียนบ้านหนองพลวง  ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายจรัสพรรษ์  สมานพันธ์ และ โรงเรียน
เสนานุเคราะห์   ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายธนกฤต  กีรติเกริกไกร 
 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง) และ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก กรมทหารราบที่ 23  (สังกัดกรมทหารราบที่ 23) 

 
สถานศึกษา จำนวนนักเรียน จำนวนครูผู้สอน จำนวน 

ห้องเรียน 
จำนวน 
อาคาร
เรียน 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1,305 1,345 30 105 69 5 
โรงเรียนบ้านหนองพลวง 145 89 1 15 11 2 
โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 467 471 8 42 24 5 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลโพธิ์กลาง 24 24 - 2 1 1 
รวม 1,941 1,929 39 164 105 13 

 
5.ระบบบริการพื้นฐาน 

สาธารณสุข 
๑) โรงพยาบาล สังกัดกระ ทรวงสาธารณสุข มีจำนวน -  แห่ง มีเตียงคนไข้ จำนวน -  เตียง
๒) คลินิกเอกชน จำนวน  -   แห่ง 



  3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลวงมะนาว  จำนวน ๑  แห่ง 
 

      บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานีอนามัยหนองพลวงมะนาว มีดังนี้  
   * แพทย์ (หมุนเวียน)   จำนวน   ๑   คน  

* พยาบาล    จำนวน   3   คน 
   * ทันตาภิบาล         จำนวน   ๑   คน  

* เภสัชกร (หมุนเวียน)   จำนวน   ๑   คน 
* นักวิชาการสาธารณสุข     จำนวน   ๒   คน 
* เจ้าพนักงานสาธารณสุข   จำนวน   ๒   คน        

  4) ผู้เข้ารับการบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน  8๐   ราย/วัน 
  5) สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
   - อุบัติเหตุทางการจราจร  จำนวน   5    ราย/วัน 
   - สาเหตุอ่ืน   จำนวน   6๐  ราย/วัน 
  6) ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  5  อันดับแรก 

๑. โรคระบบทางเดินหายใจ 
   ๒. โรคระบบย่อยอาหาร ,โรคในช่องปาก 
   3. อาการและสิ่งผิดปกติท่ีไม่สามารถจำแนกโรคได้ 
   4. โรคระบบกล้ามเนื้อ 
   5. โรคติดเชื้อและปรสิต 
6.ระบบเศรษฐกิจ  
 ปั๊มน้ำมัน     จำนวน    6   แห่ง  ได้แก่ 
   บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 2  จำนวน  2 แห่ง 
   บ้านหนองพุดซา  หมู่ที่ 5  จำนวน 1  แห่ง 
   บ้านบึงแสนสุข  หมู่ที่ 7   จำนวน  1  แห่ง 
   บ้านศรีสมบูรณ์  หมู่ที่ 8  จำนวน 2 แห่ง 
 ร้านมินิมาร์ท  จำนวน  6  แห่ง  ได้แก่ 
   หมอยาพลาซ่า  จำนวน 1 แห่ง 
   เซเว่น อีเลเว่น   จำนวน  3  แห่ง 
   อัน อัน มินิมาร์ท จำนวน 1 แห่ง 
   โลตัส เอกซ์เพรส   จำนวน 1 แห่ง 
 บ้านจัดสรร  จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ 
   บ้านหนองปรือ หมู่ 1จำนวน2 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านใจรัก และ หมู่บ้านเพ็ญมาศ 
   บ้านหนองไผ่ หมู่ 2 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านปาริชาติ 



  บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4  จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านอาณารักษ์ และ 
หมู่บ้านมาดามวิลเลจ 

   บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านภัทรา 
บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านประวรรดา และ 

หมู่บ้านกฤติยา 
รายได้เฉลี่ย 

รายได้เฉลี่ยประชาชนตำบลโพธิ์กลาง  158,688  บาท ตอ่คนต่อปี 
รายได้เฉลี่ยประชาชนตำบลโพธิ์กลาง  530,473  บาท ตอ่ครัวเรือน 

 
7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 

แหล่งน้ำ 
  สระน้ำ 8 แห่ง  ได้แก่ สระน้ำบ้านหนองปรือ  สระน้ำบ้านหนองไผ่  สระน้ำบ้านหนองพลวง  
สระน้ำบ้านหนองพุดซา   สระน้ำบ้านบึงแสนสุข  สระน้ำหนองค่อม  สระน้ำบ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์   สระน้ำ
บ้านหนองพลวงพัฒนา 
 

การระบายน้ำ 
บริเวณท่ีมีน้ำท่วมถึง      ๒      แห่ง 
พ้ืนที่น้ำท่วมถึง  คิดเป็นร้อยละ   7.๒4   ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด   3๐   วัน  ประมาณช่วงเดือน กันยายน - พฤศจิกายน 
   สาเหตุของน้ำท่วมขังเกิดจาก ท่อระบายน้ำระบายไม่ทันและพ้ืนที่บริเวณนั้นต่ำ 

 

 *เครื่องสูบน้ำ 
- เครื่องที่  ๑   เส้นผ่าศูนย์กลาง  4   นิ้ว 
- เครื่องที่  ๒   เส้นผ่าศูนย์กลาง  4   นิ้ว 

*น้ำเสีย 
 - ปริมาณน้ำเสีย     -   ลบ.ม./วัน  โดยที่เทศบาลยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย 
   - จำนวนราง / ท่อระบายน้ำ  ๑๑ แห่ง รวมระยะทาง 5.84๑  กิโลเมตร 
   - ถนนที่มีราง / ท่อระบายน้ำ  ทั้ง  ๒    ด้านของถนน  จำนวน   -    สาย 
      ระยะทาง    - กิโลเมตร 
   - ถนนที่มีราง / ท่อระบายน้ำด้านเดียว     จำนวน    ๑๑     สาย 
     ระยะทาง   5.55    กิโลเมตร 
   - เทศบาลได้มีการทำความสะอาดราง / ท่อระบายน้ำ  ปีละ  ๑   ครั้งข้ึนไป 
   - ท่อเหลี่ยมชนิด 3 ช่องทาง จำนวน ๑ แห่ง ยาวรวม ๒3 เมตร 
 
 



8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

ศาสนา 
 

  ประชาชนในเขต เทศบาลเป็นชาวพุทธ  และชาวคริสต์    และ มีจำนวนวัด/สำนักสงฆ์ ใน
เขต เทศบาล  5    แห่ง ได้แก่  วัดหนองไผ่   วัดหนองพลวงน้อย  วัดหนองบ่อ  วัดโบสถ์  และ วัดบึงแสนสุข  
และ โบสถ์คริสตจักร  ๑ แห่ง ได้แก่  คริสตจักรข่าวประเสริฐ 
 

 วัฒนธรรม 
  ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ 
  - ประเพณีสงกรานต์ มีกิจกรรมสืบทอด วัฒนธรรมท้องถิ่น มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
  - ประเพณีไหว้ศาลตาปู่ ของชาวบ้านหนองไผ่ บ้านหนองพลวงน้อย และ                    
บ้านหนองพุดซา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพ่ือความร่มเย็นและเป็นสิริมงคล 
  - ประเพณีลอยกระทง มีกิจกรรมการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ 
 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

  ๑) ภูมิอากาศ (ปีปัจจุบัน) 
  อุณหภูมิสูงสุด 37.9 องศาเซลเซียส ต่ำสุด ๑3.5 องศาเซลเซียส 
  อุณหภูมิเฉลี่ย  เดือน มี.ค.-มิ.ย. ๒8.3  องศาเซลเซียส 
  อุณหภูมิเฉลี่ย  เดือน ก.ค.-ต.ค. ๒7.6  องศาเซลเซียส 
  อุณหภูมิเฉลี่ย  เดือน พ.ย.-ก.พ. ๒4.7  องศาเซลเซียส 
 

  ๒) แหล่งน้ำ 
  สระน้ำ 8 แห่ง  ได้แก่ สระน้ำบ้านหนองปรือ  สระน้ำบ้านหนองไผ่  สระน้ำบ้านหนองพลวง  
สระน้ำบ้านหนองพุดซา   สระน้ำบ้านบึงแสนสุข  สระน้ำหนองค่อม  สระน้ำบ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์   สระน้ำ
บ้านหนองพลวงพัฒนา 

         ที่ ดิ น สำหรับกำจัดขยะในปั จจุบั น  จำนวน   ๑๐    ไร่   ตั้ งอยู่ ที่   ตำบลโพธิ์ กลาง                   
อำเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลางเป็นระยะทาง   4 กิโลเมตร 
กำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล  

     
กลุ่มทางสงัคม 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ 
 1. นายสัมฤทธิ์   มุ่งอุ้มกลาง   ด้านศาสนา 
 2. นางแววรัตน์  นะโนนชัย ด้านการแปรรูปสมุนไพร 
 3. นายแสงอรุณ กันกระโทก ด้านแพทย์แผนไทย(กระดูก) 



 4. นายสำลี    เจริญศรี  ด้านการเกษตร 
 5. นางสำเนียง  อ่ำสันเทียะ ด้านแพทย์แผนไทย(นวดแผนโบราณ) 
 6. นายปุ๋ย  กล่ำเลิศ  ด้านการเกษตร 
 7. นางสมพิศ สุกรินทร์ ด้านการเกษตรผสมผสาน 
 8. นางสมหมาย กินขุนทด ด้านตัดเย็บเสื้อผ้า 
 9. นางอำไพ นาคสุวรรณ ด้านศิลปะประดิษฐ์ 
 10. นางกาแวว พิลาสันต์ ด้านจักสาน 
  

 ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.) ตำบลโพธิ์กลาง ได้แก่ 
1. นางประนัย  เทพกมล ประธาน อสม. บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 
2. นางยุภา เจริญการ ประธาน อสม. บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 2 
3. นางระวีวรรณ โอมาตร ประธาน อสม. บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 
4. นางสงบ เจริญศร ี ประธาน อสม. บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 
5. น.ส.ชุ่ม นามกระโทก ประธาน อสม. บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5 
6. นางวนัสวรรณ บุญช่วย ประธาน อสม. บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 
7. นางนุกสรา จันทร์วิเศษ ประธาน อสม. บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 
8. นางอัมพร ปัญทวาย ประธาน อสม. บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 
9. นางอมรรัตน์ เข็มพุดซา ประธาน อสม. บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 
10. นางรัตนา  สุขกุล  ประธาน อสม. บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11 

 

 ประธานกลุ่มสตรีตำบลโพธิ์กลาง  ได้แก่ 
1. นางคำแพง  ฐานวิเศษ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 
 

ประธานอาสาพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้แก่ 
1. นางระวีวรรณ  โอมาตร บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 
 

ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลโพธิ์กลาง ได้แก่ 
1. นายวิฑูรย์ สากำปัง  บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 
2. ร.ต.สัมฤทธิ์ จันทร์นอก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 
3. นายสิน กมลเพชร บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 
4. นางสาวบุญมี หุนทะเล บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 
5. นางสาวชุ่ม  นามกระโทก บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5 
6. ร้อยตรีสุพัฒน์   ใสฮาต บ้านบึงแสนสุข  หมู่ที่ 7 
7. น.ท.สุรศักดิ์     ช่อรัตนกุล บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 
8. พ.ท.อัฐกฤต     กองพร บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 
 

ประธานกลุ่มเกษตรกร ตำบลโพธิ์กลาง ได้แก่ 
1. นายสมเกียรติ  บุญหมื่นไวย บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 



 

ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ได้แก่ 
1. นายนพเก้า    มีสันทัด บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 
 

กลุ่มอาชีพตำบลโพธิ์กลาง 
1. นางอำไพ  นาคสุวรรณ เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ   
2. นางขวัญ เจริญศักดิ์ ผลิตภัณฑ์จากผ้า 
3. นางรุ่งนภา เพียแค  ปลาส้มไร้ก้าง 
4. นางรัชนี ศิริเลิศ  หัตถกรรมประดิษฐ์ 
5. นายโสภณ ศุกรินทร์ ดอกไม้พลาสติกจากวัสดุเหลือใช้ 
6. นายสมเกียรติ พิชิตภัย น้ำผึ้งแท้ 
7. นางอรทัย กาบคำ  ข้าวฮางงอก 
8.  

10.ข้อมูลเกี่ยวกบัศักยภาพของเทศบาล  
 

 ๑) โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร  
ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภาเทศบาลซึ่งมีจำนวนสมาชิก ๑๒    คน  และฝ่ายบริหาร  ได้แก่  คณะผู้บริหาร    
5   คน  โดยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี   ๑    คน    รองนายกเทศมนตรี    ๒    คน     
 เลขานุการนายกฯ  ๑    คน  และที่ปรึกษานายกฯ  ๑    คน 
  มีพนักงานเทศบาลสามัญ  52  คน  ลูกจ้างประจำ  ๒    คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ   ๒
5  คน พนักงานจ้างทั่วไป  58  คน  โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้ควบคุมดูแลพนักงานและลูกจ้างทั้งหมด แบ่ง
ส่วนราชการออกเป็น 7 กอง 1 สำนัก ได้แก่ สำนักปลัด  กองคลัง  กองช่าง กองการศึกษา                  กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองส่งเสริมการเกษตร และ กองสวัสดิการสังคม 
 

 ๒) การคลังท้องถิ่น 
  - การบริหารรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  - การบริหารรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 
ปี พ.ศ. 
รายการ 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

รายรับ 94,350,604.99 97,88๒,949.35 103,129,906.26 106,294,815.91 

รายจ่าย 85,829,638.86 95,867,๒68.3๒ 88,912,052.01 98,794,723.01 

  
  



3) การดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือขององค์กรชุมชน 
 เทศบาลตำบลโพธิ์กลางไม่มีการดำเนินการด้านกิจการพาณิชย์  ส่วนองค์กรของชุมชนมีการ
ดำเนินการด้านพาณิชย์ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 
 4) บทบาท / การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง มีการตื่นตัวในด้านการเมืองค่อนข้างสูง  สังเกตได้จาก 
ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งล่าสุด 
 5) การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสวัสดิการของประชาชน 
 เทศบาลตำบลโพธิ์กลางได้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณที่เปลี่ยวและล่อแหลมเพ่ือป้องกันเหตุร้ายและ
อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 

จุดยืนเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
 - ต้องมีความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ประเทศกับท้องถิ่น 
 - ต้องมีเป้าหมาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
 - ต้องมีการบริหารยุทธศาสตร์ 
 - ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่มาก โดยที่ทรัพยากรมีจำนวนจำกัด ต้องพิจารณา 

  ดำเนินการโครงการที่ได้รับประโยชน์คุ้มค่า  
 - การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - สร้างความเข้าใจกับฝ่ายต่างๆ ในเทศาล 
 - สร้างความเข้าใจกับประชาชน ศึกษาสำรวจปัญหา และความต้องการที่แท้จริง 
 - แต่งตั้งคณะทำงานฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ 

ปัจจัยความสำเร็จ 
 - ผู้บริหารเทศบาล 
 - การรับรู้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่เทศบาล 
 - การมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 - การประสานและสนับสนุนจากภาคีภาครัฐและเอกชน 
 - ระบบฐานข้อมูล 
 - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 
 



บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ผู้บริหารเทศบาล      
      - ผู้นำให้นโยบาย ติดตามประเมินผล 
 ๒. เจ้าหน้าที่ในเทศบาล 
      - รว่มเป็นคณะทำงาน ประสานงานระหว่างฝ่าย สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี 
 3. ประชาชนในเทศบาล และผู้รับบริการอื่นๆ  
      - รว่มเป็นคณะทำงาน ให้ข้อมูลและร่วมกำหนดความต้องการ 
      - หนว่ยงานราชการ สนับสนุนข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ 

 
 
 
 



ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
สรุปผลสรุปผลการพัการพัฒฒนาท้องถิ่นตามพัฒนาท้องถิ่น นาท้องถิ่นตามพัฒนาท้องถิ่น   

(พ.ศ.2557(พ.ศ.2557--25625600))  
1.  สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 – 2560 

1.1 สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. 2556 – 

2560)  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2563) ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) (พ.ศ. 2557 – 2559) (พ.ศ. 2558 – 2560) (พ.ศ.2559 – 2561) อันมีลักษณะ
เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำข้ึนสำหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็น
ประจำทุกปี  โดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  การจ่าย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนมาดำเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้
มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

 

ทั้งนี้ เทศบาลได้ดำเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนา
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้

       
➢ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2556 – 2560)   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2557 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ดำเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคณุภาพ 68 53 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 16 13 
3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 12 10 
4. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคมและแกไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 25 15 
5. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสเศรฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 2 1 
6. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม 3 1 
7. ยุทธศาสตรด์้านการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 1 
8. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 86 22 
รวมทั้งสิ้น 215 116 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  53.95 

 
 
 
 



-33- 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2558 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ดำเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคณุภาพ 67 37 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 9 6 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 13 13 

4. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคมและแกไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 30 14 

5. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสเศรฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 1 1 

6. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม 3 2 

7. ยุทธศาสตรด์้านการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 3 
8. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 89 36 
รวมทั้งสิ้น 217 112 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  51.61 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 2558 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
สามป ี

บรรจุในเทศ
บัญญัต ิ
(นำไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่ปรากฏใน
แผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 
 

67 46 68.66 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

9 9 100 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

13 13 100 

4. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคมและแกไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
 

30 17 56.67 

5. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสเศรฐกิจ พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม 
 

1 1 100 

6. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม 
 

3 2 66.67 

7. ยุทธศาสตรด์้านการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

5 3 60 

8. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

89 25 28.09 

รวม 263 234 88.97 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2559 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ดำเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคณุภาพ 70 46 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 11 10 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 10 8 

4. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคมและแกไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 1 18 

5. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสเศรฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 8 0 

6. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม 3 2 

7. ยุทธศาสตรด์้านการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 2 
8. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 146 43 
รวมทั้งสิ้น 276 129 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  46.74 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 2559 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาสาม
ปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัต ิ
(นำไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่ปรากฏ
ในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 
 

70 47 67.14 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

11 11 100 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

10 9 96.71 

4. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคมและแกไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
 

30 16 53.33 

5. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสเศรฐกิจ พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม 
 

1 1 100 

6. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม 
 

3 3 100 

7. ยุทธศาสตรด์้านการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 5 2 15.48 

8. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

146 26 17.80 

รวม 276 115 41.67 
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   ผลการดำเนินงาน  
(ตารางเปรียบเทียบ ปงีบประมาณ 2557 กบั 2558)  
การ
ดำเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป ี
2557 

แผนการ
ดำเนินงาน 
2557 

เทศ
บัญญัต ิ
2557 

ดำเนิน 
การ 
ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี
2558 

แผนการ
ดำเนินงาน 
2558 

เทศ
บัญญัต ิ
2558 

ดำเนิน 
การ 
ได้จริง 

จำนวน
โครงการ 

215 116 116 116 217 116 116 112 

ร้อยละ - 53.95 53.95 53.95 - 53.46 53.46 51.61 
 

ผลการดำเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปงีบประมาณ 2558 กับ 2559) 
การ
ดำเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป ี
2558 

แผนการ
ดำเนินงาน 
2558 

เทศ
บัญญัต ิ
2558 

ดำเนิน 
การ 
ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี
2559 

แผนการ
ดำเนินงาน 
2559 

เทศ
บัญญัต ิ
2559 

ดำเนิน 
การ 
ได้จริง 

จำนวน
โครงการ 

217 116 116 112 276 115 115 129 

ร้อยละ - 53.46 53.46 51.61 - 41.67 41.67 46.74 
 
     สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เทศบาลได้ดำเนินการตั้งงบประมาณ ตาม

แผนพัฒนาดังนี้ 
ผลการดำเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปงีบประมาณ 2559 กับ 2560) 
การ
ดำเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป ี
2559 

แผนการ
ดำเนินงาน 
2559 

เทศ
บัญญัต ิ
2559 

ดำเนิน 
การ 
ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี
2560 

แผนการ
ดำเนินงาน 
2560 

เทศ
บัญญัต ิ
2560 

ดำเนิน 
การ 
ได้จริง 

จำนวน
โครงการ 

276 115 115 129 169 107 107 ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ร้อยละ - 41.67 41.67 46.67 - 63.31 63.31  
 
1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
 ตามท่ีเทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา

เทศบาลให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  
ในการจั ดทำแผนพัฒ นานั้ น จะต้ องมี การติ ดตามและประเมิ นแผนพัฒ นา  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 
29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2559  ข้อ 13   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

 
เสนอต่อ... 
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เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง
คร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนำไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
(๑)  เชิงปริมาณ 
➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2556 – 2560)    
โครงการที่บรรจุในแผน   จำนวน  215 โครงการ 

    สามารถดำเนินการได้     จำนวน  116 โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  53.95 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) 
เทศบาลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 50 ขึ้นไป

ของแผนและสามารถดำเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2556 – 2560)   

โครงการที่บรรจุในแผน   จำนวน  217  โครงการ 
    สามารถดำเนินการได้     จำนวน  112  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  51.61 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) 
เทศบาลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 50 ขึ้นไป

ของแผนและสามารถดำเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา เนื่องจากโครงการเพ่ิมมากข้ึน     

➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2563) 

    โครงการที่บรรจุในแผน   จำนวน   276  โครงการ 
    สามารถดำเนินการได้     จำนวน   129  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  46.74 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2563) 
เทศบาลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 

50 ขึ้นไปของแผนและสามารถดำเนินการได้ ในอัตราที่ เพ่ิมขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากโครงการตามแผนพัฒนา
สามปีเพิ่มมากขึ้น     

 
 

➢ ปีงบประมาณ... 
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➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2563) 

    โครงการที่บรรจุในแผน    จำนวน   169  โครงการ 
    คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้     จำนวน   100  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  59.17 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
เทศบาลจะดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้น

ไปของแผนและสามารถดำเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา    

   (2)  เชิงคุณภาพ  
 เทศบาลได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อ
ประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึง
พอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม  ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 

    ➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมในการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการ
พัฒนา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  พบว่าประชาชนมีความพึง
พอใจในระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ  61.85  เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจถึง  ร้อยละ  59.88  ความ
พอใจของประชาชนมากกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่  1.97  ซึ่งประเมินได้ว่า
ควรจะมีบริหารจัดการดำเนินงานให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกว่านี้  
ความพึงพอใจน่าจะอยู่ที่ร้อยละ  80  

    ➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  54.29   
ระดับพอใจ  (รายยุทธศาสตร์) 

- พอใจสูงสุด     ร้อยละ  60.00   
- พอใจต่ำสุด ร้อยละ  52.50   

    ➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  78.93   
ระดับพอใจ  (รายยุทธศาสตร์) 

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  81.07 
- พอใจต่ำสุด ร้อยละ  73.21  
  

➢ ปีงบประมาณ... 
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    ➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  คาดว่าจะสามารถทำให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจมาก  ร้อยละ  80 ขึ้นไป 

 
2. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ 
 ตามที่เทศบาลได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  เพ่ือแก้ไขปัญหา

ให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่ง
ผลจากการดำเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

1.  ประชาชนมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน 
2.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
3.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
4.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่   
6.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
7.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
10. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
11. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 
13. ไม่มีเกิดอาชญากรรมการในพ้ืนที่ 
14. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
16. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
17. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
18. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
19. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 
20. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก 

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
1. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นสำหรับในการสัญจรไปมา เช่น ถนน AC  ในเขต

เทศบาลทั้งหมด 
2. มีสำนักงานแห่งใหม่เพ่ือรองรับการบริการประชาชน  

3. ประชาชน... 
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3. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือนำไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับ

ครัวเรือน 
4. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ำเพ่ิมมากข้ึน 
5. การกำจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.2 ผลกระทบ 



 ในการดำเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  สามารถดำเนินการได้
ตามที่ประชาชนต้องการเฉลี่ย 3 ปี  ร้อยละ 73.33  ซึ่งการดำเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชน
ในเขตเทศบาล  ดังนี้ 

 1. การก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นในเขตเทศบาล  ทำให้การระบายน้ำได้ช้าเกิดน้ำท่วมขังในบางจุด 
ทำให้เทศบาลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ำเพ่ิมข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 2. การพัฒนาเจริญขึ้นทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ ท้าว ปาก  เป็นต้น 

 3. เมื่อประชาชนเพ่ิมมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 

 4. การก่อสร้างทางระบายน้ำในชุมชนสามารถระบายน้ำได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางท่ีเป็น
พ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่าง ๆ    

  
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

➢  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ปัญหา 

1)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
2)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
3)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก  
4)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก   
5)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถดำเนินการ

ได้  
อุปสรรค 

1)  การขาดความรู้ เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้   
เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  

2)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
3)  เทศบาลสมารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่      

➢ แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การดำเนินงานของเทศบาล 

1)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

2)  การดำเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควร
จะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาดำเนินการ  

3)  ไมค่วรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
4)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
5)  ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก

ที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปา 
   



(2)  การบริการประชาชน 
 1)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการ

และเก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี    
 2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
 3)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
 4)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
 5)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  

➢  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  ปัญหา 

1) การจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

2)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้
ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

3)  เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

1)  เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

2)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่
เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
   ➢ แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การดำเนินงานของเทศบาล 

1)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

2)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               

3)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

5)  ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก
ที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปา  การขาดแคลนน้ำในการอุปโภค -บริโภค  และปัญหาวาตะภัยที่
เกิดข้ึนเป็นประจำทุกปี 

(2)  การบริการประชาชน 
1)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการ

และเก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี    



2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 

3)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
4)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
5)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  

➢  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ปัญหา 

1)  เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและ
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

2)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ 
3)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก  
4)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก   

อุปสรรค 
1)  อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้   

   ➢ แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การดำเนินงานของเทศบาล 

1)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

2)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

3)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 (2)  การบริการประชาชน 
1)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น 
2)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี   
3)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางหอประจายข่าวมากกวานี้

และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อย ๆ  
4)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
 
 
 



ส่วนที่  3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ 20  ปี 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 

จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ -๒๕๕๙) และ
กรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนา
ไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนด  ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การ
ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย
ร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์ประจำชาติ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจาก   นี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม          
 (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  

มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจาก
ภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอำเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย 
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

 
(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 



           อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด 
           คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร 
           จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ 
           รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความ 
            มั่นคงรูปแบบใหม่  
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ 
           เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา 
            ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
(๗)       การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับ

ผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอำหาร การ
เพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่ง
อนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง 

ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบ
ต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่
มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยาย
กิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคใน
อุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการ
ดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอำหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถ 



ในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอำชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนา
สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอำหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา 
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้
ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และ
พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจ
บริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น  

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)      lสู่
สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ 
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มี
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ 
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่าง ๆ เพ่ิม
บทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ 

สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มี
คุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ 
อาทิ 
(๑)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒)  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓)  การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔)  การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕)  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน 
      ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 



4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคม

ที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง 
     ของชุมชน  
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้าน

น้า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบ 

               การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ    เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 



ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล ประกอบด้วย 
๑)  ยุทธศาสตร์หลัก 
๑.๑)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
๑.๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
๑.๓)  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
๑.๔)  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
๑.๕)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่งคงทางเศรษฐกิจ 
        และสังคม 
๑.๖)  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๑.๗)  ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของรัฐวิสาหกิจให้เกิด 
        ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
๑.๘)  ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม  เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ัง 
        คงและยั่งยืน ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
๑.๙)  ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 
๒)  การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบ  
     ยุทธศาสตร์ชาต ิ
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้
กำหนดประเด็นที่ดำเนินการ  ๑๗  เรื่อง  ประกอบด้วย   
๒.๑)  การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
๒.๒)  การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๒.๓)  การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
๒.๔)  การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
๒.๕)  การจัดการปัญหาที่ดินทากิน 
๒.๖)  การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
๒.๗)  การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
๒.๘)  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
๒.๙)  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๒.๑๐) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
๒.๑๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๒.๑๒) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
๒.๑๓) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
๒.๑๔) การบริหารจัดการทรัพยากรน้า 
๒.๑๕) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



๒.๑๖) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
๒.๑๗) การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัที่ 12  
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้ 
การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์
ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง 
และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” ของประเทศ  การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic 
Positioning)  เป็นการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 
สศช. ได้จัดทำข้ึนประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็น
ศูนย์กลางด้าน 
การขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service 
Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมี
นวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าหมาย 
 1 .การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0 
(2)  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว  
     (GNP Per Capita) ณ สิน้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท   
      (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ 
    ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5  
     ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
 

 2.  การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม 
      สูงวัย อย่างมีคุณภาพ 
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic  

Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 

3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 



(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 

4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 
     อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 
 

5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจน
ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

 
1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงาน 
ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของ
ประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้ง
ระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัย
การผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพื่อให้
แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทำกรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้
เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
 

1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดำเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมสัดส่วน
ความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาด



ที่เป็นของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลาง
การผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

 

1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจใน

ประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้
เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ 
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
 

1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้าน
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ลงสู่ระดับที่จำเป็นสำหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิต
ให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพ
และเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการ
ประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณา
พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใช้
กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 

 

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือ
ขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริม
การท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและ
รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความ
เชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการ
สร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่
มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็น
ฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
บริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัว
ด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลด
อุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา



ประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการ
ลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 
การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัท
การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมของ
องค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 
 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่าง 
   มีคุณภาพ 
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ   

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  
วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัย
ผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการ
สร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิด
ภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
 

2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ 

การศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2)  ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด 

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษา  

(3)  พัฒนาคุณภาพครู  ทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือก 
ให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  

(4)  ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้ง 
ระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด 
การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
 
 

2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ  
โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคม

ผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็น
เอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ



นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลาง
บริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ 
(Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

 

2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบ
การดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่าง
บูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและ
ความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนา
นวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสำหรับผู้สูงอายุ 
 

3   การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน  

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมี
มาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่ง
ผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้าน
ราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 

 3.2  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ 
      ปัจเจก โดย  
(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลายโดยเฉพาะ

ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม 
(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กำหนดเป็น

นโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดใน
เมืองโดยดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ  

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย     (Customized 
Welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

3.3  การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  
โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มี

ที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท้ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและ
เข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดันพรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ. .... และบูรณาการ
แผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 



3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายป่า
ชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
 

4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.1  การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  

เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง        ด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม   ระบบ
การศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนใน
เมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

 

4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน  ส่งเสริม และ 
เร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 
รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ้านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวก
และมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

 

4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   
ให้ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้ 

นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการ
ลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือ
ช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมาก
ขึ้น 
 

5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติ เพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ 

โดยคำนึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดย 
สนธิกำลังของทุกภาคส่วนน้าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็น
ธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ 
จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท้าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
กำหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ
น้าในระดับพ้ืนที่ 
 



เช่น คณะกรรมการลุ่มน้า และองค์กรผู้ใช้น้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้ง
เชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแร่โดยกำหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ คำนึงถึงความจ้าเป็นและ
มูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อ
สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

5.2 การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
 

5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถ
ปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply 
Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 
 

5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุม 
มลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริม
ให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่กำจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้น
การแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน 
และการบังคับใช้กฎหมาย 
 

5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทำแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัด
การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 

5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน 
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้
ความสำคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถ
ปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการ
ของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตาม
ธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 



 
6 การบริหารราชการแผ่นดนิที่มีประสิทธิภาพ 
6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ  

โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและ
ร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูล
โครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น 
คดีท่ีไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่
ละยุคสมัย ฯลฯ 
6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการ 
ขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบ
ราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
 
6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน
ต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ้านวน
มาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 
๑. ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
      ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)        
       ๑.๑ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  

   (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗)  
ขณะนี้รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยกร่าง

ยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น
กรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย โดยในเบื้องต้นได้กำหนดวิสัยทัศน์ในกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

       
ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา

ประกอบด้วย ๖ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์



ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ        

 
       เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทย
ร่วมกัน และเกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจำเป็นจะต้อง
มีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่าง
บูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่กำหนดแผนและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ควรจะยึด
กรอบการพัฒนาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงนำวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ และนำยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้านที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางใน
การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยจะกำหนดยุทธศาสตร์ให้
ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดข้ึนในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๖๔)เป็นสำคัญ 

 
  ๑.๒ การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
  ๑)  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม 
การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและ
นวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกำลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัย
ทางสังคมที่กำหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการ
เสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคม  
       
      ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม   

มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้
ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถ
ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้าง
สัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จำเป็นและ
เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงท่ี
หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาส
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะนำไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ
อันจะนำไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย        



 
       ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการ
ปฏิรูปภาษีท้ังระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้าง
ทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
สาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการ
พัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
สาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้
ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพท่ีจะเป็นฐานสำคัญ
สำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและ
บริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง 
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและ
นิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์
ปฏิบัติการประจำภูมิภาค เป็นต้น        
        ทั้งนี้ โดยจะให้ความสำคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการ
ผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้าง
ศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ 
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการ
ปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออำนวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๕ 
ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว    
     

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน    
มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุล

ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ตามเป้าหมายระยะยาว 
พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการ
บริโภคคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 
       ๕ ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่ง    

     และยั่งยืน   
ให้ความสำคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุด



ยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และสร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือน
บ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคง (๕) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย         (๖) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซ
เบอร์ (๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล                (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ โดยการกำหนด
แนวทางบริหารจัดการ  
(๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความม่ันคง
ระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  (๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 
        
  ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  

เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาสำคัญ 
ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่าน
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นโดยการ
ปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอื้อต่อการกระจายอำนาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยสนับสนุนสำคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๗ 
        
  ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่าย
โทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนา
ความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการ
ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล 
และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิต
อุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์



และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอำนวย
ความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 
        

๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหาร
จัดการ เพื่อมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปนำไปสู่ศักยภาพการแข่งขันท่ีสูงขึ้น เสริมสร้าง
สังคมท่ีมีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพื่อเป็นรากฐานการดำรงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของ
ประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะ
สนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปาน
กลาง และก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต 
        

๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจสำคัญให้สอดคล้องกับทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจำกัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็น
เมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
พ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนา
ภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลัก
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำ
ลึกทวาย 
        
        ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค  

กำหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและ
พัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการ
ดำเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเก่ียวข้องในฐานะ
ประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การดำเนินงาน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและ
เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและดำเนินงานของ
ประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  



(Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับ
และสอดคล้องกับการดำเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional 
Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกัน
ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐาน
ของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้าน
สุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความ
ร่วมมือในเอเชีย 
    

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1.3.1  แผนพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตร 
53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ที่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

1. แนวคิดและหลักการ 
1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล

เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับ 
แนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทางเข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์ 
และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

 
1.2 หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนาสอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 
(1) กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศ และภาครวมถึงชุมชน 
(2) กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของ

พ้ืนที่ 
2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญต่อ
การพัฒนาประเทศเป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสมการพัฒนาที่สมดุล 
ดังนั้นจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ประเทศ ดังนี้ 



2.1 พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค
โดยเฉพาะ 

(1) พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันอก-ตะวันตก (East West Econom Corridor) 
เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-
สระแก้ว-ปราจีนบุรี พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-
นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

(2) พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) 
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-์จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจ หนองคาย – 
อุดรธานี – ขอนแก่น – นครราชสีมา – จังหวัดปริมณฑล พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-
มุกดาหาร 

2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัมนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศโดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 

2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ และเพ่ิมประสิทธิภาพ 

2.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมื่องและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัด
ให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต 

การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การตั้ง
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

(2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญารอบรู้ เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

(3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่าง
อบอุ่น 

(4)  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ 
15.9 ล้านไร่  หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน 
ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ 



ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
(1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และ

เลย  เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร การส่งเสริม
การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

(2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และ มุกดาหาร เน้น
ให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 

(3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการและการลงทุนของภาค 
การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สุงสุด การทำการเกษตรก้าวหน้าการเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

(4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพการเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิมและพัฒนาเส้นทาง 

(5) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อำนาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ การ
สร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 

โครงการที่สำคัญ (Flagship Project) 
 

(1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพ่ือการส่งออก 
(2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(3) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(7) โครงการฟ้ืนฟูลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

 1.3.2  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)    
 ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position) 

๑. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
๒. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
๓. เป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทนที่สำคัญ 
๔. เป็นแหล่งอารยธรรมขอมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
๕. เป็นประตูอีสาน ศูนย์โลจีสติกส์  และการค้าชายแดน 



 
วิสัยทัศน์  (Vision) 

 ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ์ไหม  ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม  โลจีสติกส์  และการค้าชายแดน 
เป้าประสงค์รวม (Obgective) 

1) เพ่ือส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิเพ่ือการส่งออก 
2) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร และพลังงานทดแทน 
3) เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
5) เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  และการค้าชายแดน 
6) เพ่ือส่งเสริมระบบโลจีสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategics  lssues) 

1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 
     กลยุทธ์ (Strategy) 

1) ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐาน 
2) เพ่ิมศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังเพ่ือผลิตอาหารและพลังงานทดแทน 
3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ดิน น้ำ และการใช้พลังงานทดแทนสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร 
4) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูปและการตลาด ของโคเนื้อและกระบือคุณภาพ 
5) ส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด 
6) ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การยกระดับการท่องเที่ยว  และผลิตภัณฑ์ไหม 
     กลยุทธ์ (Strategy) 

1) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
2) การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
3) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
4) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
5) การสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 
6) การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

ท่องเที่ยว ให้เกิดความยั่งยืนและยกระดับให้ได้มาตรฐาน 
7) เสริมสร้างองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ใหมสู่การแข่งขัน 
8) ยกระดับกระบวนการผลิตและการแปรรูปใหม่ให้ได้มาตรฐาน 
9) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด 

 



3. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน การค้าชายแดน ระบบโลจีสติกส์สู่ภูมิภาคและอาเซียน 
     กลยุทธ์ (Strategy) 

1) ส่งเสริมและพัมนาการค้าการลงทุนในประเทศ 
2) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน 
3) พัฒนาระบบโลจีสติกส์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าการลงทุน 

 
 1.3.3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ  4  ปี   (พ.ศ. 2557 – 2560) 
วิสัยทัศน์  “ โคราช  เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน”   
 นิยาม  เมืองหลวง หมายถึงเมืองรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ศูนย์กลาง Logistic 
อุตสาหกรรม  เกษตรแปรรูปอาหาร  มันสำประหลัง  และพลังงานสำคัญของประเทศ และสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่
มีคุณภาพให้โคราชเป็นเมืองน่าอยู่รองรับประชาคมอาเซียน 
 

เป้าประสงค์รวม (Obgective) 
๑. พัฒนาจังหวัด เป็นเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือมุ่งสู่เมืองที่น่าอยู่ 
๒. พัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 
๓. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง พลังงานสะอาด และศูนย์กระจายสินค้ารองรับความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๔. พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียว และอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก 
๕. เสริมสร้างอุตสาหกรรมสะอาดและการท่องเที่ยวสีเขียว 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  ( Strategies Issues )    
1. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่

ครัวของโลก  และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน และรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
3. พัฒนาคุณศักยภาพภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพ้ืนที่ 
4. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 
6. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยง
ห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
เป้าประสงค์ 



- เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศ และของภูมิภาคอินโดจีนสู่การเป็น “ครัวของ
โลก” 

- มีปัจจัยแวดล้อมที่เข้มแข็งและศักยภาพสูงตลอดห่วงโซ่การผลิต 
- เป็นฐานการผลิตพลังงานสะอาดขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน 

กลยุทธ์  ประกอบด้วย  ๕  กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
1)  พัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต ประสิทธิภาพการผลิตและผลิตภาพภาคเกษตรกรรม เพ่ืออาหาร

ปลอดภัย 
2) สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจ  (Cluter)  อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและพัฒนามาตรฐาน

สินค้าสู่สากล 
3) พัฒนาการสร้างตราสินค้า (Branding)  ศัยกภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
4) ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสะอาดอย่างเป็นระบบ 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เป้าประสงค์ 

- เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอีสานและภูมิภาคอินโดจีน ที่มีระบบโลจิสติกส์ ระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  บุคลากร และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างสมดุล 

กลยุทธ์  ประกอบด้วย  4  กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
1) พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งในจังหวัดและไปสู่ภูมิภาคอินโดจีน 
2) พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและกฎระเบียบที่สนับสนุนระบบโลจีสติกส์การค้าและการลงทุน 
3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการ SMEs ด้านโลจีสติกส์  การค้าและการลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
4) พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ การค้าและการลงทุนที่มี

ประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓  พัฒนาคุณศักยภาพการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจาย
รายได้สู่ประชาชนในพื้นที่ 
เป้าประสงค์ 

- เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวสีเขียว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  สุภาพ ประวัติศาสตร์อารยธรรมขอมที่
เก่าแก่เชื่อมโยงมรดกโลกและประเทศเพ่ือนบ้านสู่สากล 

กลยุทธ์  ประกอบด้วย  5  กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 



1) พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดสู่ภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 

2) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 
3) พัฒนาศักยภาพการผลิตและการหาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP โดยเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์ไหม และเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 
4) พัฒนาบุคลากรและการให้บริการท่องเที่ยว 
5) วิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
เป้าประสงค์ 

- เป็นเมืองน่าอยู่วัฒนธรรมโคราช สังคมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม คนมีคุณภาพ คุณธรรม มีความสัมพันธ์ดี
ทั้งในระดับครองครัว ชุมชน และสังคม 

- ลดความเหลี่อมล้ำทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการมีงานทำ
และมีรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 
 

กลยุทธ์  ประกอบด้วย  6  กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
1) ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนให้แข็งแรง 
2)  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษา 
3) ส่งเสริมศาสนา จริยธรรม คุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี 
4) สร้างงาน  รายได้ และพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแรงงาน 
5) ช่วยเหลือผู้สูงวัย ผู้พิการทุพพลภาพ  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเสริมสร้างครอบครัวอุ่น 
6) เสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่าง

ยั่งยืน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำ 
                                 อย่างบูรณาการ 
เป้าประสงค์ 

- เป็นศูนย์การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้ง  อุทกภัย และน้ำเสีย 
- ภาคีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแล รักษาแหล่งน้ำในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 

 

กลยุทธ์  ประกอบด้วย  6  กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
1) พัฒนา  ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่มีคุณภาพและสะอาด 
2)  บริหารจัดการน้ำ  เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน เพ่ืออุปโภคบริโภค

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 



3) พัฒนาระบบชลประทานและจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพียงพอ และมีคุณภาพต่อการใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

4) สนับสนุนเกษตรกรทำแหล่งน้ำในไร่นา  พร้อมผันน้ำจากลุ่มน้ำอ่ืน ๆ และสร้างระบบโครงข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5) สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้น้ำ  การตะหนักถึงคุณค่าน้ำ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำอย่างมี
ส่วนร่วม 

6) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๖  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง 
เป้าประสงค์ 

- เป็นศูนย์กลางกองกำลังเสริมสร้างความมั่นคงทางการทหารที่สำคัญในภูมิภาคและประเทศ 
- เป็นศูนย์ประสานเครือข่ายการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมความ

มั่นคงในพ้ืนที่และภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

กลยุทธ์  ประกอบด้วย  5  กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของ

ชาติ 
2)  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และป้องกันปราบปรามยาเสพติด 
3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติสาธารณะ 
4) ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
5)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 

เป้าประสงค์    
- ประชาชนมีน้ำเพียงพอในการอุปโภค – บริโภค –  การเกษตร 

แนวทางการพัฒนา 
1) ประสานและบริหารการจัดการน้ำ  ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  

เมื่อปี 2538  เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
2) พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำสงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร เพื่อการ

อุปโภคและบริโภครวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
3) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้เข้าใจเรื่องการใช้น้ำ 

และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยุทธศาสตร์การด้านการพัฒนาการศึกษา 
เป้าประสงค์    

- ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แนวทาการพัฒนา 
1) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา  ครู  นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
3) สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา

เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
4) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 

เป้าประสงค์    
- เกษตรกรมีความเข้มแข็ง 

แนวทาการพัฒนา 
1) พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพเพ่ือเกษตรกรจะได้เพ่ิมผลผลิตส่งเสริม

ให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  โดยร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
2) ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพพัฒนา

สินค้า OTOP ให้มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

3) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นำด้านการเกษตร อาสาสมัครเกษตร 
4) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพนำเครื่องจักรและ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณ ภาพในท้องถิ่น
ส่งเสริมการกระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและต่างประเทศโดย
การร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

5) สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือกเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

6) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือการบริโภคเพ่ือจำหน่ายและเพ่ือ
การอนุรักษ์โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
เป้าประสงค์    

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
แนวทาการพัฒนา 
1) ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นผู้นำการ

พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
2) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
3) ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรีผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัด

กิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณเพ่ือดำเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องรวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความชำนาญใน
วิชาชีพที่เหมาะสมเพ่ือพ่ึงตนเองเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 

4) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่นเพ่ือเตรียม
ยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

5) ดำเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือป้องกัน
และให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพการผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุก
ระดับ 

6) ดำเนินการโครงการ อบจ.สัญจรเพื่อให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหาอุปสรรคและ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 

7) ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้ง
จัดสร้างหอเกียรติยศ (Hall of Fame)  เพ่ือประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการและสร้างชื่อเสียง
ให้แก่จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
เป้าประสงค์    

- ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ  การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคอย่างทั่วถึง 
แนวทาการพัฒนา 
1) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนและเพ่ิมสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

หมู่บ้าน (อสม) 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน

เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีทั่วถึง และทันเหตุการณ์โดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 



3) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยให้การเรียนรู้
การดูแลสุขภาพการออกกำลังกาย การป้องกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้องการรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตาม
ขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป้าประสงค์    

- ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
แนวทาการพัฒนา 
1) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็น

และความต้องการของประชาชนในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 
2) ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
3) ประสานสนับสนุนร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุน

เครื่องมือเครื่องจักรกลตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4) ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภคและส่งเสริมให้

ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณสุขโภคอย่างคุ้มค่า 
5) ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่ง  เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรความปลอดภัยและความเป็น

ระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
เป้าประสงค์    

- ประชาชนมีสวนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว  อนุรักษ์วัฒนธรรม 
- การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ประชาชนมีสุขภาพดี ร่างกาย

แข็งแรงโดยการเล่นกีฬาออกกำลังกาย และประกอบกิจกรรมนันทนาการ 
แนวทาการพัฒนา 
1) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น

โคราชเพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
2) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการ

ท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดหน่วยงานและส่วนราชการตลอดจนองค์การภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

3) สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการโดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้า
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 



4) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ รวมถึง
การสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์    

- การบริหารราชการมีประสิทธิภาพคุณภาพ 
แนวทาการพัฒนา 
1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้รองรับ

การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ และทัศนคติใน
ด้านต่าง ๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่าง ๆ ในโลก 

2) นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรเพ่ือให้บริการกับประชาชนให้
สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นสำคัญ 

3) สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ได้รับการศึกษา
อบรมการทำวิจัยเพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผลใน
การบริการประชาชนและในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเชี่ยน 

4) บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา 

5) พัฒนาระบบการบริการและอำนวยการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วม 

6) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าประสงค์    

- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทาการพัฒนา 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ และทัศนคติใน

ด้านต่าง ๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนของประเทศต่าง ๆ ในโลก 
2) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานมูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เก่ียวข้อง

ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 



3) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สำคัญเพ่ือสร้าง
ความอบอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

4) สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตำรวจบ้านและอาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) และอาสาสมัครอ่ืน ๆ เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐและดูแลรักษาความ
ปลอดภัย และการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 

5) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6) ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง การแก้ไขปัญหาการจราจร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้

ถนน 
7) ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุการใช้ถนน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์    

- สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
แนวทาการพัฒนา 
1) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนในการ

พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ 

2) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนใน
การรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ / มลภาวะและปัญหา
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

3) ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม  เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็น
ระบบ 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
          วิสัยทัศน์การพัฒนา 
              “โพธิ์กลางเมืองน่าอยู่   สาธารณูปโภคครบครัน   บริการทุกชนชั้น   มุ่งม่ันพัฒนา”  
 

พันธกิจ  
   1. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่โดยได้รับบริการสาธารณะในทุก ๆ ด้านรวมทั้งด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
         ที่จำเป็น เพ่ือรองรับขยายตัวของชุมชนเมืองและการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ 
  2. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
  3. พัฒนาระบบการศึกษาให้ทัดเทียมกับท้องถิ่นอ่ืน 
  4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างยั่งยืน 



  5. มีการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6. อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ /ท้องถิ่น 
7. จัดสวัสดิการให้แก่คนในชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
8. ส่งเสริมอาชีพ  สนับสนุนการออมและประหยัด โดยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 
9. พัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
10.รณรงค์ให้มีการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด   

 

 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
1.   ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
-  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆด้านและจัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี 

             สารสนเทศ เพื่อเป็นรากฐานการวางแผนพัฒนาเทศบาล ตามหลักการบริหาร 
             จัดการที่ดี 
      -  การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการ 

       ทำงานของเทศบาล 
 

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
     -  จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน  

          สู่การมีสุขภาพที่ดี  (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/ 
          การฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรียน) 

    -  พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุ 
         และจัดให้มีหน่วยรับส่งผู้ป่วย สามารถประสานการทำงานกับหน่วยบริการ 

          สาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

           3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
       -  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 

        ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน 
         โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนา 
         เด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 

        -  รื้อฟ้ืน คุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน  
 

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
       -  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก   

                        วัยรุ่น  วยัทำงานและวัยชรา  
     -  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพ่ือแก้ปัญหายาเสพติด 

          และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
     -  ส่งเสริมการจัดแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ 
        -  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ 

          ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ 
      -  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย  

           โดยส่งเสริมและสนับสนุน  อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ 
 



5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม 
- การส่งเสริม กลุ่มอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับสถาบันการศึกษา  
  ภาคธุรกิจเอกชน  หน่วยงานของรัฐ  

6.   ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม 
       -  ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพด้านการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าด้านผลผลิตและการตลาด 

         โดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างท่ัวถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง   
     -  เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้ 

      เกษตรอินทรีย์ 
 

7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     -  ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง                 

                        บูรณาการ การบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า ขยะ มลภาวะ โดยการมีส่วนร่วมของ 
                        3 ภาค ี
 

  8.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      -  ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ      

            พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์ 
     -  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ      

                        และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
          -  ส่งเสริมสถานที่เพ่ือนันทนาการและออกกำลังกาย สนามกีฬาและนันทนาการชุมชน        
  -  การผังเมืองรวมท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด 

 

๒.๓ เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 
2. ประชาชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. เส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน 
4. มีการกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. การศึกษาท่ีดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
6. ความรู้จิตสำนึกและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และ

ความสามัคคี 
7. การบริหารจัดการบ้านเมืองมีประสิทธิภาพ 

 

๒.๔ ตัวช้ีวัด 
๑. ผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรเพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพราษฎรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
๒. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากการสังคมสงเคราะห์ 
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชุมชนมีความความเข้มแข็งและอย่างยั่งยืน  
๔. ระบบคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
๕. จำนวนระบบสาธารณูปโภคที่เพ่ิมข้ึนตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๖. จำนวนแหล่งน้ำที่เพ่ิมข้ึนตอบสนองความต้องการในการอุปโภคบริโภคของประชาชน 
๗. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสำเร็จเป็นรูปธรรม 



๘. สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้คงสภาพสมบูรณ์ 
๙. ขีดความสามารถในการกำจัดขยะมีเพ่ิมขึ้นได้มาตรฐาน 
๑๐. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาที่ดีได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
๑๑. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และการสืบสานคุณค่าด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ความเป็นตัวตนสู่คนรุ่นหลัง 
๑๒. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของภาครัฐตอบสนองความต้องการของประชานชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
1. การได้รับบริการสาธารณะในทุก ๆ ด้านให้มีความสะดวกและเสมอภาค 

  2. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
  3. การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

4. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
5. การบริหารงานมีความโปร่งใส  คุ้มค่า ยึดหลักการมีส่วนร่วม ถูกต้องตามระเบียบ   

      และมีความรับผิดชอบ 
6. รักษาประเพณีอันดีงามให้แก่ลูกหลาน 
7. ประชาชนได้รับสวัสดิการของรัฐ  
8. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 

  9. ประชาชนในชุมชนมีส่วนรว่มในการพัฒนา ยึดหลักศีลธรรมในการดำเนินชีวิต 
 

๒.๖ กลยุทธ์ 
1.เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ 
2.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.พัฒนาสถานด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
4.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
๕.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมประชาชน 
๗.พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
๘. อนุรักษ์ รักษา ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี อันดีงาม อยู่คู่สังคม 
๘.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน 
๙. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
๑๐.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี  (พ.ศ. 

๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนใน การนำแนวทางมากำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการ



เตรียมการพัฒนา เป็นทรัพยากรที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันใน ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพ่ือเตรียมความพร้อม
ของทรัพยากร และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของหมู่บ้านให้สามารถรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะโลกอย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคม และ เศรษฐกิจภายในหมู่บ้านให้มี
คุณภาพ ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาส ทางเศรษฐกิจโดยการ
สร้างฐานความรู้ เทคโนโลยี่ และนวัตกรรม บนพ้ืนฐานการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
นำไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลโพธิ์
กลาง  จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  สร้างการเรียนรู้  
มุ่งสู่สังคมการมีส่วนร่วม   เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

 

 ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.๑ การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

    การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
จุดแข็ง 
(S – Strength) 

1. ประชาชนมีคุณภาพ  และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้าน     
     โครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพชีวิต 
2. ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน 
    สมบูรณ์ 
3. มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกอยู่ห่างตัวเมืองไม่มาก 
4. มีโรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง และโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่งสามารถรองรับ 
    การเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
5. ผู้นำชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมกันในการปกครองและ 

วิสัยทศันท์อ้งถิ่น 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร.์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

แผนงาน แผนงาน 
 

           แผนงาน 
 

       แผนงาน 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 



    บริหารพัฒนา 
6. เทศบาลตำบลโพธิ์กลางมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและ 
    แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน 
7. มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลโพธิ์กลางกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
8. สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน 
 

จุดอ่อน 
(W - Weak) 

1. เป็นชุมชนดั้งเดิมมีบ้านเรือนของประชาชนปลูกสร้างอยู่หนาแน่นบางส่วน 
    เป็นบ้านไม้ แออัด 
2. ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง การกำหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร 
3. เป็นสังคมชุมชนกึ่งเมือง ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดำเนินการด้านเศรษฐกิจ 
    ของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็งท่ัวทั้งตำบล 
4. บางส่วนเป็นชุมชนบ้านจัดสรร ขาดการให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของชุมชน 
5. เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมที่จะไม่ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
6. มีชุมชนยากจน ด้อยโอกาสที่ย้ายโอนมาจากชุมชนเมืองหลายชุมชนอันเป็นเหตุ
แห่ง 
    การก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ผู้ปกครองขาดความเชื่อมั่นสถานศึกษาในพ้ืนที่ จึงนำลูกหลานไปศึกษาใน 
     สถาบันการศึกษาในเมือง 

โอกาส 
(O -
Opportunity) 
 

1. กระทรวงต่างๆ และจังหวัดนคราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้  
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์ 
    การพัฒนาประเทศ และจังหวัด 
2. มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่ภาคอีสานหลายจังหวัดจำนวน 2  
    สาย     สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
3. มีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน- 
    นครราชสีมา มหาวิยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย ขนาดใหญ่ของ 
    ภาคอีสานตั้งอยู่ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ธุรกิจหอพัก   
    และบ้านเช่าขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
 

ภาวะคุกคาม 
(T – Threat) 

1. มีความแตกต่างทางฐานะและสังคมระหว่างชุมชนเดิมกับชุมชนบ้านจัดสรร 
2. ไม่มีพ้ืนที่สาธารณะที่จะทำสวนสาธารณะและนันทนาการ อย่างเพียงพอ 
3. มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ประชาชนมาจากหลายชุมชนมีพ้ืนฐานความรู้และพ้ืนฐานทางสังคมแตกต่าง 
    กัน 
 

 

 
 
 



3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

๑. ในปีต่อไปควรมีการพิจารณาโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาให้มีความกระชับมากขึ้น  

๒. ควรกระจายโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มีระดับท่ีใกล้เคียงกัน  เช่น  ยุทธศาสตร์ด้าน    
    เศรษฐกิจ  มีการนำโครงการมาบรรจุในแผนพัฒนาและอนุมัติงบประมาณค่อนข้างน้อย   
    เมือ่เปรียบเทียบกับ  ยุทธศาสตร์ด้านก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  เป็นต้น  
๓. ผลการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนา  ควรมีการทบทวนแผนงานให้มีความสอดคล้อง 
    เพ่ือให้บรรลุวิสัยน์ทัศน์ที่กำหนด 
๔. คัดเลือก และจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการให้ชัดเจน ก่อนบรรจุเป็นแผนงานโครงการ เพ่ือให้ 
    การทำงานบรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้น 
๕. ข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามประชาชน เป็นสิ่งที่ เทศบาล ควรตระหนัก และนำมาปรับปรุงหรือ 
    จัดทำแผนพัฒนา เพ่ือให้บริการประชาชนในปีต่อไป 
 
 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ท่ี ยุทธศาตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิ บริหารงานท่ัวไป  -แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด,กองคลัง
ภาพ กองช่าง

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข บริหารชุมชนและสังคม  -แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ
 -แผนงานงบกลาง กองสาธารณสุขฯ

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา บริหารชุมชนและสังคม  -แผนงานด้านการศึกษา กองการศึกษา
ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  -แผนงานด้านศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไข บริหารชุมชนและสังคม  - แผนงานด้านสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการและสังคม
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  - แผนงานด้านสร้างความเข้มแข็ง กองการศึกษา

ของชุมชน

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริหารชุมชนและสังคม  - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ กองสวัสดิการและสังคม
พาณิชยกรรมอุตสาหกรรม ชุมชน

 - แผนงานงบกลาง ส านักปลัด
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ส่วนท่ี 4 
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีไปสู่การปฎิบัติ



6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร การเศรษฐกิจ  - แผนงานด้านการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติบริหารชุมชนและสังคม  - แผนงานด้านสร้างความเข้มแข็ง กองส่งเสริมการเกษตร
และส่ิงแวดล้อม ของชุมชน

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การเศรษฐกิจ  - แผนงานด้านการพานิชย์ กองช่าง
บริหารชุมชนและสังคม  - แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง
การเศรษฐกิจ  - แผนงานการเกษตร กองช่าง
การเศรษฐกิจ  - แผนงานอุตสาหกรรมและการ กองช่าง

การโยธา

รวม 8 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 11 แผนงาน 7 ส านัก/กอง

เท
ศบ

าล
ต า
บล

โพ
ธิ์ก
ลา
ง
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๕๕  
 
 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปีของอค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ๆ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปีของอค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้น
จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙   และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   
 
 

การติดตามและประเมินผล 
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โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่น 
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้
มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบาง

เรื่องอาจทำไม่ได้   
 
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

http://www.dla.go.th/
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๒)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 

*************************** 
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3.การพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพ

คน 

4.การเสรมิสรา้งความมั่งคงทกุ
มิติ เพื่อปกป้องสถาบนัหลกัของ
ชาติและความปลอดภยัของชวีิติ

และทรพัยสิ์น 

5.การพฒันาการจดัการบรหิาร

ภาครฐั 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลโพธิ์กลาง พ.ศ. 2561-2565 

 
1.การสรา้งความ

มั่นคง 

2.การสรา้ง

ความสามารถในการ

แข่งขนั 

4.การสรา้งโอกาศ
ความเสมอภาคและ
ความเทา่เทียมกนัใน

สงัคม 

5.การสรา้งการเติบโต

บนคณุภาพชีวติที่เป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

6.การปรบัสมดมุและ

พฒันาระบบการ

บรหิารจดัการภาครฐั 

ยทุธศาสตร ์
ชาติ 20 ปี 

2.การสรา้ง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหล่ือมล า้
ในสงัคม 

3.การสรา้ง
ความ

เขม้แขง็ทาง
เศรษกิจ
และแข่งขงั
ไดอ้ย่าง
ยั่งยืน 

4.การ
เติบโตเป็น
มิตรกบัส่ิง
แวดลอม
เพื่อการ
พฒันา

อย่างยั่งยืน 

5.ความมั่ง

คง 

7.การ
พฒันา
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน
และ

ระบบโลจิ
สติกส ์

8.วิทยา 

ศาสตร์
เทคโนโลยี
วิจยัและ
นวตักรรม 

9.การ

พฒันาภาค

เมืองและ

พืน้ท่ี

เศรษฐกิจ 

10.การ

ต่างประเทศ

ประเทศ

เพื่อนบา้น

และภมูภาค 

1.การ
เสรมิสรา้ง
และพฒันา
ศกัยภาพ
ความเป็น
มนษุย ์

ยทุธศาสตร ์
กลุ่มจงัหวดั 

 

1.การเพิม่ขีดความสามารถใน 
การแข่งขนัของประเทศเพื่อหลดุ
พนัจากประเทศรายไดป้ลายทาง 

2.การลดความเหล่ือมล า้ 
3.การเติบโตที่เป็นมติรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 

4.การสรา้งความสมดมุและ

จดัการภาครฐั 

1.การพฒันาและเพิม่ศกัยภาพ 

การแข่งขนัเศรษฐกิจ 

2.ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมืองนา่

อยู่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

6.การเพิม่
ประสิทธิ 
ภาพการ
บรหิาร
จดัการใน
ภาครฐัและ
ธรรมาภิ
บาลใน
สงัคมไทย 

แผนพฒันา
เศรษฐกิจ 

ฉบบัท่ี 12 
 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั

นครราชสีมา 

 

3.บรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดลอ้มใหม้คีวามสมบรูณ์
อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกจิ 
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3.บรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดลอ้มใหม้คีวามสมบรูณ์
อย่างยั่งยืนตามแนวทาง

เศรษฐกิจ 
 

4.การเสรมิสรา้งความมั่งคงทกุ
มิติ เพื่อปกป้องสถาบนัหลกั
ของชาติและความปลอดภยั
ของชวีิติและทรพัยสิ์น 

 

10.การ

อนรุกัษ์

ทรพัยากร 

ธรรมชาติ

และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

1.การ

บรหิารงาน

ราชการใหม้ี

ประสิทธิภาพ

และคณุภาพ 

2.การพฒันา

ดา้น

สาธารณสขุ 

3.การพฒันา

ดา้นการศกึษา

ส่งศาสนาและ

วฒันธรรม 

4.การพฒันา

ดา้นสงัคมและ

แกไ้ขปัญหา

ความ

เดือดรอ้นของ

ประชาชน 

5.การพฒันา

ดา้นเศรษกจิ

พาณิชยกรรม

อตุสาหกรรม 

6.ดา้น

เกษตรกรรม 

7.การพฒันา

ทรพัยากรธรรม

ชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

8.การพฒันา

ดา้นโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

 1.การพฒันาและเพิ่ม

ศกัยภาพ การแข่งขนั

เศรษฐกิจ 

 

2.ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมือง

น่าอยู่แนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียง 

 

5.การพฒันาการจดัการ

บรหิารภาครฐั 

 

ยทุธศาสตร ์
จงัหวดั

นครราชสีมา 

 

2.การ

พฒันาดา้น

การศกึษา 

3.การ

พฒันา

ดา้น

การเกษตร 

4.การ

พฒันาสงัคม 

5.การ

พฒันาสา

ธารสขุ 

6.การพฒันา
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

7.การ
พฒันาการ
ท่องเที่ยว 

ศาสนา
วฒันธรรม
ประเพณี
และกีฬา 

 

8.การรกัษา

ความ

ปลอดภยั

ในชีวติและ

ทรพัยสิ์น 

9.การ

บรหิาร

จดัการ

บา้นเมืองที่

ดี 

1.การสาน

ต่อแนวทาง

พระราชด าร ิ

ยทุธศาสตรก์าร
พฒันาของ 
อปท.ในเขต
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
การพฒันาของ 

อปท. 

ต่อ 
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ยทุธศาสตร ์
การพฒันาของ 

อปท. 

 

กลยทุธ์ิ 

เป้าหมาย 

1.การ

บรหิารงาน

ราชการใหม้ี

ประสิทธิภาพ

และคณุภาพ 

 

2.การพฒันา

ดา้น

สาธารณสขุ 

 

3.การพฒันา

ดา้นการศกึษา

ส่งศาสนาและ

วฒันธรรม 

 

4.การพฒันา

ดา้นสงัคมและ

แกไ้ขปัญหา

ความ

เดือดรอ้นของ

ประชาชน 

 

5.การพฒันา

ดา้นเศรษกจิ

พาณิชยกรรม

อตุสาหกรรม 

 

6.ดา้น

เกษตรกรรม 

 

7.การพฒันา

ทรพัยากรธรรม

ชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

8.การพฒันา

ดา้นโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

 

1.การไดร้บั
บรกิาร

สาธารณะใน
ทกุๆดา้นใหม้ี
ความสะดวก
และเสมอภาค 

2.ประชาชน

สขุภาพดีถว้น

หนา้ 

3.การบรหิาร 

จดัใหม้ี

คณุภาพ 

4.มลภาวะและ
ส่ิงแวดลอ้มไม่
เป็นมลพิษให้
บา้นเรือนและ
ชมุชนน่าอยู่
อย่างสงบสขุ 

5.การการ
บรหิารงานมี
ความโปรง่ใส 
คุม้คา่ยึด

หลกัการมีส่วน
รว่ม ถกูตอ้ง
ตามระเบียบ
และความ
รบัผิดชอบ 

6.รกัษา

ประเพณีอนัดี

งามใหแ้ก่

ลกูหลาน 

7.ประชาชน

ไดร้บัสวสัดิการ

ของรฐั 

8.ประชาชนมี
อาชีพเสรมิและ

มีรายได้
เพียงพอ
สามารถพึง่
ตวัเองได ้

9.ประชาชนใน
ชมุชมมีส่วน 
รว่มในการ
พฒันา ยึด
หลกัศีลธรรม
ในการด าเนิน

ชีวิต 

1.เสรมิสรา้ง

ความมั่นคง

ในอาชีพ

และรายได ้

2.ส่งเสรมิ
การจดั
สวสัดิการ
สงัคมและ
ความมั่นใน
ชีวิตและ
ทรพัยสิ์น 

3.พฒันา
สถานดา้น
สขุภาพใหม้ี
คณุภาพ
และได้
มาตรฐาน 

4.พฒันา
โครงสรา้ง
พืน้ฐานให้

ได้
มาตรฐาน
และทั่วถึง 

5.อนรุกัษ์

ประเพณี 

วฒันธรรม

และภมูิ

ปัญญา

ทอ้งถิ่น 

6.เสรมิสรา้ง

คณุธรรม 

จรยิธรรม

ประชาชน 

7.พฒันา

คณุภาพ

การศกึษาสู่

ประชาคม

อาเซยีน 

8.อนรุกัษ์
ขนบธรรมเนี
ยมจารีต

ประเพณีอนั
ดีงาม อยู่คู่
สงัคม 

9.พฒันา
ระบบ
บรหิาร
จดัการ

ภาครฐัใหม้ี
คณุภาพได้
มาตรฐาน 

10.ส่งเสรมิ

การมีส่วน

รว่มทางการ

เมือง 
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แผนงาน 

กลยทุธ์ิ 

 

1.เสรมิสรา้ง

ความมั่นคง

ในอาชีพ

และรายได ้

 

2.ส่งเสรมิ
การจดั
สวสัดิการ
สงัคมและ
ความมั่นใน
ชีวิตและ
ทรพัยสิ์น 

 

3.พฒันา
สถานดา้น
สขุภาพใหม้ี
คณุภาพ
และได้
มาตรฐาน 

 

4.พฒันา
โครงสรา้ง
พืน้ฐานให้

ได้
มาตรฐาน
และทั่วถึง 

 

10.ส่งเสรมิ

การมีส่วน

รว่มทางการ

เมือง 

 

5.อนรุกัษ์
ประเพณี 
วฒันธรรม
และภมูิ
ปัญญา
ทอ้งถิ่น 

 

6.เสรมิสรา้ง

คณุธรรม 

จรยิธรรม

ประชาชน 

 

9.พฒันา
ระบบ
บรหิาร
จดัการ

ภาครฐัใหม้ี
คณุภาพได้
มาตรฐาน 

 

7.พฒันา

คณุภาพ

การศกึษาสู่

ประชาคม

อาเซยีน 

 

8.อนรุกัษ์
ขนบธรรม 
เนียมจารีต
ประเพณีอนั
ดีงาม อยู่คู่
สงัคม 

 

แผนงาน

บรกิาร

ทั่วไป 

แผนงาน 

สาธารณ 

สขุ 

แผนงาน

ดา้น

การศกึษา 

แผนงาน
ดา้นวฒันา
ธรรมและ
นนัทนา 
การ 

แผนงาน

ดา้นสงัคม

สงเคราะห ์

แผนงาน
ดา้นสรา้ง
ความ
เขม้แขง็
ของชมุชน 

แผนงาน
ดา้นการ
รกัษา

ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

ดว้นการ

พาณิชย ์

แผนงาน

อตุสาหกรร

มและการ

โยธา 

แผนงาน

เคหะและ

ชมุชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน 

ผลผลิต/

โครงการ 

17 

โครงการ 

11 

โครงการ 

 

5 

โครงการ 

 

7 

โครงการ 

 

5 

โครงการ 

 

9 

โครงการ 

 

14 

โครงการ 

 

 

12 

โครงการ 

 

15 

โครงการ 

 

12

โครงการ 

 

224 

โครงการ 

 

1 

โครงการ 
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ยทุธศาสตร ์
การพฒันาของ 

อปท. 

 

4.การพฒันา

ดา้นสงัคมและ

แกไ้ขปัญหา

ความ

เดือดรอ้นของ

ประชาชน 

 

5.การพฒันา

ดา้นเศรษกจิ

พาณิชยกรรม

อตุสาหกรรม 

 

6.ดา้น

เกษตรกรรม 

 

7.การพฒันา

ทรพัยากรธรรม

ชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

8.การพฒันา

ดา้นโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

 

1.การไดร้บั
บรกิาร

สาธารณะใน
ทกุๆดา้นใหม้ี
ความสะดวก
และเสมอภาค 

 

2.ประชาชน

สขุภาพดีถว้น

หนา้ 

 

3.การบรหิาร 

จดัใหม้ี

คณุภาพ 

 

4.มลภาวะและ
ส่ิงแวดลอ้มไม่
เป็นมลพิษให้
บา้นเรือนและ
ชมุชนน่าอยู่
อย่างสงบสขุ 

 

7.ประชาชน

ไดร้บัสวสัดิการ

ของรฐั 

 

5.การการ
บรหิารงานมี
ความโปรง่ใส 
คุม้คา่ยึด

หลกัการมีส่วน
รว่ม ถกูตอ้ง
ตามระเบียบ
และความ
รบัผิดชอบ 

 

6.รกัษา

ประเพณีอนัดี

งามใหแ้ก่

ลกูหลาน 

 

8.ประชาชนมี
อาชีพเสรมิและ

มีรายได้
เพียงพอ
สามารถพึง่
ตวัเองได ้

 

9.ประชาชนใน
ชมุชมมีส่วน 
รว่มในการ
พฒันา ยึด
หลกัศีลธรรม
ในการด าเนิน

ชีวิต 

 

เป้าหมาย 

 

1.การ

บรหิารงาน

ราชการใหม้ี

ประสิทธิภาพ

และคณุภาพ 

 

2.การพฒันา

ดา้น

สาธารณสขุ 

 

3.การพฒันา

ดา้นการศกึษา

ส่งศาสนาและ

วฒันธรรม 

 

แผนผงัยทุธศาสตร ์

  

”บรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี มีสาธารณปูโภคครบครนั ยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคูเ่ทคโนโลยี่” 
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1.การไดร้บั
บรกิาร

สาธารณะใน
ทกุๆดา้นใหม้ี
ความสะดวก
และเสมอภาค 

 

เป้าหมาย 

 

แผนงาน

อตุสาหกรร

มและการ

โยธา 

 

1.เสรมิสรา้ง

ความมั่นคง

ในอาชีพ

และรายได ้

 

กลยทุธ์ิ 

 

แผนงาน 

 

2.ส่งเสรมิ
การจดั
สวสัดิการ
สงัคมและ
ความมั่นใน
ชีวิตและ
ทรพัยสิ์น 

 

3.พฒันา
สถานดา้น
สขุภาพใหม้ี
คณุภาพ
และได้
มาตรฐาน 

 

4.พฒันา
โครงสรา้ง
พืน้ฐานให้

ได้
มาตรฐาน
และทั่วถึง 

 

5.อนรุกัษ์
ประเพณี 
วฒันธรรม
และภมูิ
ปัญญา
ทอ้งถิ่น 

 

6.เสรมิสรา้ง

คณุธรรม 

จรยิธรรม

ประชาชน 

 

7.พฒันา

คณุภาพ

การศกึษาสู่

ประชาคม

อาเซยีน 

 

8.อนรุกัษ์
ขนบธรรมเนี
ยมจารีต

ประเพณีอนั
ดีงาม อยู่คู่
สงัคม 

 

9.พฒันา
ระบบ
บรหิาร
จดัการ

ภาครฐัใหม้ี
คณุภาพได้
มาตรฐาน 

 

 

แผนงาน

เคหะและ

ชมุชน 

 

10.ส่งเสรมิ

การมีส่วน

รว่มทางการ

เมือง 

 

แผนงาน

ดว้นการ

พาณิชย ์

 

แผนงาน

การเกษตร 

 

แผนงาน
ดา้นการ
รกัษา

ความสงบ
ภายใน 

 

แผนงาน
ดา้นสรา้ง
ความ
เขม้แขง็
ของชมุชน 

 

แผนงาน

ดา้นสงัคม

สงเคราะห ์

 

แผนงาน
ดา้นวฒันา
ธรรมและ
นนัทนา 
การ 

 

แผนงาน

ดา้น

การศกึษา 

 

แผนงาน

งบกลาง 

แผนงาน 

สาธารณ 

สขุ 

 

แผนงาน

บรกิาร

ทั่วไป 

 

2.ประชาชน

สขุภาพดีถว้น

หนา้ 

 

3.การบรหิาร 

จดัใหม้ี

คณุภาพ 

 

4.มลภาวะและ
ส่ิงแวดลอ้มไม่
เป็นมลพิษให้
บา้นเรือนและ
ชมุชนน่าอยู่
อย่างสงบสขุ 

 

5.การการ
บรหิารงานมี
ความโปรง่ใส 
คุม้คา่ยึด

หลกัการมีส่วน
รว่ม ถกูตอ้ง
ตามระเบียบ
และความ
รบัผิดชอบ 

 

6.รกัษา

ประเพณีอนัดี

งามใหแ้ก่

ลกูหลาน 

 

7.ประชาชน

ไดร้บัสวสัดิการ

ของรฐั 

 

9.ประชาชนใน
ชมุชมมีส่วน 
รว่มในการ
พฒันา ยึด
หลกัศีลธรรม
ในการด าเนิน

ชีวิต 

 

8.ประชาชนมี
อาชีพเสรมิและ

มีรายได้
เพียงพอ
สามารถพึง่
ตวัเองได ้

 

    



       ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  และ 5 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่/การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ีอส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ร่วมกิจกรรม เทศบาลจัดงานได้ ส านักปลัด

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนฯ บรรลุวัตถุประสงค์

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปรเมนฯ

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ีอส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ร่วมกิจกรรม เทศบาลจัดงานได้ ส านักปลัด

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่ พระบรมราชินีพันปีหลวงฯ บรรลุวัตถุประสงค์

แห่งชาติ ( 12 สิงหาคม)

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ีอส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ร่วมกิจกรรม เทศบาลจัดงานได้ ส านักปลัด

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนี พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีฯ บรรลุวัตถุประสงค์

(3 มิถุนายน)

โครงการจัดงานคล้ายวันสวรรคตพระบาท เพ่ีอส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้ร่วมกิจกรรม เทศบาลจัดงานได้ ส านักปลัด

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาท พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลฯ บรรลุวัตถุประสงค์

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม) สมเด็จพระมหาภูมิพลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

บรมราชินีพันปีหลวงฯ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2.

1.

(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินี

3.

แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระ

4.

แบบ ผ.02
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2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เพ่ือส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ร่วมกิจกรรม เทศบาลจัดงานได้ ส านักปลัด

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาท พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลฯ บรรลุวัตถุประสงค์

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา

และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม) ภูมิพล อดุลยเดชมหาราชฯ   

โครงการเพ่ิมศักยภาพพนักงานเทศบาล เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้าง ฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้และ 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึงพอใจ พนักงานและลูกจ้าง ส านักปลัด

ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล มีประสิทธิภาพในการท างาน จริยธรรมและศึกษาดูงาน ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ

โครงการจัดงานวันเทศบาล เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน จัดกิจกรรม เช่น ท าบุญเล้ียงพระ 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของผู้ร่วมกิจกรรม ประชาชนได้รับทราบ ส านักปลัด

กิจกรรมของเทศบาล บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมต่าง ๆ ของ

เทศบาลเพ่ิมข้ึน

โครงการประชาคม เพ่ือประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด ด าเนินการจัดเวทีประชาคม 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ร่วมกิจกรรม ได้รับทราบปัญหาและ ส านักปลัด

ประชาคมแผนพัฒนา ฯลฯ เพ่ือการมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะของ

ประชาชน

โครงการจัดงานวันท้องถ่ินไทย เพ่ือให้สาธารณชนได้ตระหนักถึง จัดนิทรรศการ/จัดกิจกรรม 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของผู้ร่วมกิจกรรม ประชาชนและพนักงาน ส านักปลัด

(18 มีนาคม) ความส าคัญของการปกครองส่วน ท าความสะอาดพ้ืนท่ีสาธารณ เทศบาลได้ร่วมกิจกรรม

ท้องถ่ิน ประโยชน์ ในวันท้องถ่ินไทย

โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน เพ่ือจัดท าระบบแผนท่ีภาษี ด าเนินการปรับปรุงแผนท่ีภาษี 600,000 600,000 600,000 มีการจัดเก็บภาษีอย่าง เทศบาลมีการจัดเก็บ กองคลัง 

ทรัพย์สิน และทะเบียนทรัพย์สินของ และทะเบียนทรัพย์สิน เป็นระบบ รายได้อย่างครบถ้วน

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ให้เป็นปัจจุบัน

10.

7.

8.

6.

9.

5.
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือสร้างอาคารอเนกประสงค์ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 670,000 อาคารอเนกประสงค์ มีอาคารอเนกประสงค์ กองการ

ศพด. ทต.โพธ์ิกลาง ส าหรับ ศพด. ทต.โพธ์ิกลาง จ านวน ๑ หลัง จ านวน ๑ หลัง ส าหรับใช้ในงานศพด. ศึกษา

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ เพ่ือส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จ 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม เทศบาลจัดงานได้ ส านักปลัด

พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จ แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ  กิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์

พระเทพรัตนราชสุดาฯ กนิษฐาธิราชเจ้าฯ  

โครงการจัดท าห้องเก็บพัสดุ เพ่ือใช้เก็บเอกสารต่างๆเก่ียวกับงาน ด าเนินการสร้างห้องเก็บเอกสาร 500,000 500,000 500,000 ห้องเก็บเอกสาร มีการเก็บเอกสารได้เป็น ส านักปลัด

ส านักงาน จ านวน 1 ห้อง จ านวน 1 ห้อง ระเบียบและเป็นสัดส่วน

โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี และ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ เลือกต้ัง 2 เขตเลือกต้ัง 33 หน่วย 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนร้อยละของผู้เข้า เทศบาลจัดงานได้บรรลุ ส านักปลัด

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง เลือกต้ังนายกเทศมนตรี และสมาชิก เลือกต้ัง นายกเทศมนตรี 1 คน ร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์

สภาเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง สมาชิกสภา 12 คน

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าวสาร จัดท าป้าย/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนได้รับข่าวสาร กองคลัง

การช าระภาษีท้องถ่ิน ของประชาชนได้รับข่าวสาร อย่างท่ัวถึง

โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ ศพด.  เพ่ือปรับปรุง ภูมิทัศน์ ปรับปรุง ภูมิทัศน์ ศพด.   200,000 ภูมิทัศน์ท่ีดี มีความ ศพด. ทต.โพธ์ิกลาง  กองการ

ทต.โพธ์ิกลาง ทต.โพธ์ิกลาง ปลอดภัย และน่าอยู่ มีภูมิทัศน์ท่ีร่มร่ืนน่าอยู่ ศึกษา

และปลอดภัย

12.

16.

 ศพด.  ทต.โพธ์ิกลาง 

11.

อย่างท่ัวถึง

15.

14.

13.
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2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

อุดหนุนโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กร เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายให้กับ 5,000 5,000 5,000 มีศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร มีสถานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ส านักปลัด

ทต.โพธ์ิกลาง การซ้ือหรือการจ้างขององค์ อบต.จอหอ การจัดซ้ือจัดจ้างฯ  1 แห่ง ของ อปท. ตามระบียบ

การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ และศูนย์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา ด าเนินการ กระทรวงมหาดไทย

บริการข้อมูลท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมี ว่าด้วยการพัสดุฯพ.ศ.2535

ท้องถ่ินอ าเภอเมืองนครราชสีมา ประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

จังหวัดนครราชสีมา ตรวจสอบได้ ถึง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างศูนย์พัฒนา เพ่ือด าเนินการก้ันห้องเรียนของ ด าเนินการก้ันห้องเรียนของศูนย์  3,000,000 ก้ันห้องเรียน เป็น ๒ ห้อง สามารถจัดการเรียน กองการศึกษา

เด็กเล็ก เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง การสอนได้อย่างเหมาะสม

โพธ์ิกลาง ให้เป็นสัดส่วน (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ ท่ี

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ก าหนด)

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนก เพ่ือเก็บรถยนต์ส านักงาน และจัดกิจกรรม ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนก 3,500,000 หลังคาคลุม ลานอเนก ประสงค์ ส านักงานเทศบาลโพธ์ิกลาง กองช่าง

ประสงค์ ภายในเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ประสงค์ (รายละเอียดก่อสร้างตาม มีท่ีเก็บรถยนต์ส่วนกลาง

แบบท่ี เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง และจัดกิจกรรม

ก าหนด)

โครงการจัดท าป้ายชุมชน ป้ายซอยต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับชุมชน จัดท าป้ายชุมชน ภายในต าบล 2,500,000 ป้ายชุมชน ม. ๑,๗,๘, ๙,๑๑  ประชาชนได้รับความ กองข่าง

บริเวณ    ม. ๑,๗,๘,๙,๑๑ โพธ์ิกลาง สะดวก

17.

ปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง ในเขต

19.

ของ เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

20.

และประชาชนท่ัวไป

18.

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

61



62



63



64



65



       ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท . ในเขตจังหวัดท่ี  5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท . ท่ี 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
2.2 แผนงานงบกลาง

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ เพ่ือจ่ายเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ ด าเนินการเบิกจ่ายตามวัตถุ 640,000 650,000 660,000 670,000 เทศบาลได้สมทบเงินงบ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย กองสาธารณสุข
ประสงค์ ประมาณตามสัดส่วนภาย ถูกต้อง และส่ิงแวดล้อม

ใต้กฎเกณฑ์ของ สนง.หลัก
ประกันสุขภาพ

(ผลผลิตของโครงการ)

1.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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       ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการชุมชนรวมพลังต้านภัยยา เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 10 หมู่บ้าน  32 ชุมชน 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ปัญหาการแพร่ระบาด กองสาธารณสุข

เสพติด ให้ชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรม ของยาเสพติดลดลง และส่ิงแวดล้อม

โครงการเยาวชนยุค 4.0 ฉลาดคิดไม่ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 10 หมู่บ้าน  32 ชุมชน 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ปัญหาการแพร่ระบาด กองสาธารณสุข

พ่ึงยาเสพติด กิจกรรม ของยาเสพติดลดลง และส่ิงแวดล้อม

ท่ี

1.

วัตถุประสงค์

ให้เยาวชนในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

2.

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการค้นหาผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด เพ่ือค้นหาผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด 10 หมู่บ้าน  32 ชุมชน 5,000 5,000 5,000 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย เทศบาลได้รับข้อมูล กองสาธารณสุข

(Re-X-Ray) และป้องกันการระบาดของยาเสพติด กว่า ๕๐ คน/หมู่บ้าน ผู้เก่ียวข้องยาเสพติด และส่ิงแวดล้อม

ในชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ชีพ เพ่ือจัดอบรมทบทวนผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฎิบัติงานกู้ชีพ จ านวน ๒๐ คน 40,000 40,000 40,000 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพได้รับการ กองสาธารณสุข

ต าบลโพธ์ิกลาง หน่วยกู้ชีพให้มีความรู้และทักษะใน กว่า ๕๐ คน/หมู่บ้าน ฝึกอบรมทบทวนความรู้ได้ และส่ิงแวดล้อม

การช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บได้อย่าง ตามมาตรฐานการปฐม

ถูกหลักวิชาการ พยาบาล

โครงการป้องกันและควบคุมโรค 1.เพ่ือให้สุนัข- แมวได้รับการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว ในพ้ืนท่ีต าบล 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 100 ของประชากร 1.สุนัข- แมวได้รับการฉีด กองสาธารณสุข

พิษสุนัขบ้า ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเน่ือง โพธ์ิกลาง สุนัข - แมว ได้รับวัคซีน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข และส่ิงแวดล้อม

2.เพ่ือควบคุมและลดจ านวนประชากร ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้าได้ครอบคลุมท้ังต าบล

สุนัข -แมว มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ  2.ประชาชนให้ความส าคัญ

3.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในการเล้ียงและดูแลสุนัข-

มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองโรคพิษ แมว อย่างถูกวิธีและเห็น

สุนัขบ้า ความส าคัญในการน า

สุนัข-แมว ไปฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

5.

4.

3.
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการป้องกันและฟ้ืนฟูโรคข้อเท้า จัดอบรมผู้น าด้านสุขภาพเพ่ือป้องกัน 10 หมู่บ้าน  32 ชุมชน 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความรู้ในการ กองสาธารณสุข

เส่ือมในผู้สูงอายุด้วยศาสตร์แพทย์ และฟ้ืนฟูโรคข้อท้าวเส่ือมในผู้สูงอายุ กิจกรรม ป้องกันตนเองจากโรคข้อเข่า และส่ิงแวดล้อม

แผนไทย เส่ือม ดูแลตัวเองจากโรคข้อ

เข่าเส่ือม

โครงการต าบลลดเส่ียงด้วยโรคไม่ติด จัดอบรมผู้น าด้านสุขภาพเพ่ือป้องกัน 10 หมู่บ้าน  32 ชุมชน 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม โรคไม่ติดต่อลดลง กองสาธารณสุข

ต่อ และแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ กิจกรรม และส่ิงแวดล้อม

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้าน จัดอบรมและให้ความรู้ผู้ประกอบ ร้านอาหาร/แผงลอยในเขตผ่าน 50,000 50,000 50,000 ร้อยละร้านอาหาร/แผงลอย ร้านอาหารถูกสุขลักษณะ กองสาธารณสุข

อาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร การร้านอาหารและแผงลอย เกณฑ์ร้อยละ80 ร้อยละ80 ของ ผ่านเกณฑ์ร้อยละของผู้เข้า สะอาดปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม

ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจ ร่วมมีความรู้ความเข้าใจ

9 โครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนิน เพ่ือป้องกันและควบคุมการเกิดโรค ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล 640,000  640,000  640,000  640,000  ร้อยละของผู้เข้าร่วม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี กองสาธารณสุข

งานตามแนวทางโครงการพระราช ของประชาชนในพ้ืนท่ี โพธ์ิกลาง กิจกรรม และส่ิงแวดล้อม

ด าริด้านสาธารณสุข

8.

7.

6.
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติด ๑.เพ่ือลดระดับของปัญหาการแพร่ ๑๐ หมู่บ้าน/๓๒ ชุมชน 50,000   ร้อยละของผู้เข้าร่วม  ปัญหาแพร่ระบาดของยา กองสาธารณสุข

ยาเสพติด ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน กิจกรรม เสพติดลดลง และส่ิงแวดล้อม

ลดผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดด้วยการบ าบัด

รักษาแบบครบวงจรและพัฒนา

คุณภาพอย่างย่ังยืน 

๒.เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันของประชาชน

ต่อ การด าเนินงานป้องกันและแก้ไข

ปัญหายา เสพติดของภาครัฐ

11 โครงการอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการ ๑.เพ่ือลดระดับของปัญหาการแพร่ ๑๐ หมู่บ้าน/๓๒ ชุมชน 50,000   ร้อยละของผู้เข้าร่วม  ปัญหาแพร่ระบาดของยา กองสาธารณสุข

บ าบัด ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน กิจกรรม เสพติดลดลง และส่ิงแวดล้อม

ลดผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดด้วยการบ าบัด

รักษาแบบครบวงจรและพัฒนา

คุณภาพอย่างย่ังยืน 

๒.เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันของประชาชน

ต่อ การด าเนินงานป้องกันและแก้ไข

ปัญหายา เสพติดของภาครัฐ
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      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 และ 4  การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี/การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานด้านการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มี เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิด กองการศึกษา

ความพร้อมตามวัยท่ีเหมาะสม และโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีต าบล กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้

เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โพธ์ิกลาง จ านวน 1,500 คน อย่างต่อเน่ือง มีความพร้อม

และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามวัยท่ีเหมาะสม

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจถึง ผู้ปกครอง  เด็กเล็ก 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของผู้เข้า ผู้ปกครองได้ทราบ และ กองการศึกษา

หลักการ ปรัชญา การจัดการศึกษาเพ่ือ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกิจกรรม เข้าใจถึงหลักการ ปรัชญา

เตรียมความพร้อมส าหรับเด็กระดับ เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง การจัดการศึกษา

ปฐมวัย

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

1.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

2.

แบบ ผ.02
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

โครงการสองวัยสายใยรัก เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการและ เด็กเล็ก  ครู  ผู้ปกครอง และผู้ 30,000 5,000 30,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความสัมพันธ์อันดี กองการศึกษา

การเรียนรู้ให้กับเด็ก สร้างสัมพันธ์ มีส่วนเก่ียวข้องจ านวน 60 คน ระหว่างเด็ก  ผู้ปกครอง

อันดีระหว่างเด็ก  ผู้ปกครอง และครู และครู สร้างพัฒนาการ

โครงพัฒนาศักยภาพครู เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาศักย ครู ศพด.ทต.โพธ์ิกลาง 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของครูท่ีเข้ารับ วัย ครู ศพด.โพธ์ิกลางมีศักย กองการศึกษา

ภาพครู การอบรม ภาพในการจัดการเรียนการ

สอนได้เหมาะสม

โครงการส่งเสริมผู้เรียนมี ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ด้าน เด็กเล็กใน ศพด. ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของ เด็กเล็กได้รับการพัฒนา กองการศึกษา

คุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรม งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผู้ร่วมกิจกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม

โครงการเล่านิทานให้ลูกฟัง เพ่ือให้เด็กเล็กมีทักษะการฟัง การพูด เด็กเล็กใน ศพด. ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของ เด็กเล็กเกิดทักษะด้านการ กองการศึกษา

ส่งเสริมจินตนาการและความคิด งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผู้ร่วมกิจกรรม ฟัง การอ่าน มีจินตนาการ

สร้างสรรค์ และความคิดสร้างสรรค์

4.

3.

6.

5.
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2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

โครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจ เด็กเล็กได้พัฒนาการด้านร่างกาย เด็กเล็กใน ศพด. ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของผู้เข้าร่วม เด็กมีพัฒนาการด้านร่าง กองการศึกษา

สุขภาพ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ กิจกรรม กาย อารมณ์ สังคมและสติ

ปัญญาในระดับดีสุขภาพแข็ง

แรง

โครงการแปรงฟันให้ถูกวิธี เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพช่องปากและ เด็กเล็กใน ศพด. ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของผู้เข้าร่วม เด็กมีสุขภาพช่องปากและ กองการศึกษา

สุขภาพฟันท่ีดีและแปรงฟันให้ถูกวิธี งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ กิจกรรม สุขภาพฟันท่ีดีและเด็กแปรง

ฟันได้ถูกวิธี

โครงการส่งเสริม พระพุทธ  เพ่ือให้เด็กมีโอกาสได้ร่วมประกอบ เด็กเล็กใน ศพด. ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของ เด็กได้เห็นความส าคัญของ กองการศึกษา

ศาสนา เน่ืองในวัน วิสาขบูชา พิธีทางพระพุทธศาสนา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผู้ร่วมกิจกรรม วันวิสาขบูชา

โครงการจัดงานพิธี ไหว้ครู เพ่ือให้เด็กเล็กเห็นความส าคัญของ เด็กเล็กใน ศพด. ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของ เด็กเล็กเห็นความ ส าคัญของ  กองการศึกษา

วันไหว้ครู เด็กเล็กได้แสดงความนับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผู้ร่วมกิจกรรม วันไหว้ครู เด็กเล็กได้แสดง 

ถือเทิดทูนคุณครู ความนับถือเทิดทูนคุณครู

10.
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

 โครงการเย่ียม บ้านเด็ก เพ่ือสร้างความ สัมพันธ์ระหว่าง  เด็กเล็กใน ศพด. ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความ กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผู้ร่วมกิจกรรม สัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง 

และน าข้อมูลท่ีได้มา

ประกอบการ จัดการเรียนรู้

โครงการประชา สัมพันธ์การรับ เพ่ือให้ผู้ปกครองทราบถึงหลักเกณฑ์ ผู้ปกครองทราบหลักเกณฑ์ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของ ผู้ปกครองได้ทราบถึงหลัก กองการศึกษา

สมัครเด็กเล็กเพ่ือเตรียมความ และเง่ือนไขการรับสมัคร และเง่ือนไขการรับสมัคร งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผู้ร่วมกิจกรรม เกณฑ์และเง่ือนไขการรับ

พร้อมในศพด. ทต.โพธ์ิกลาง สมัคร

โครงการบ้าน รักการอ่าน เพ่ือให้เด็กเล็กในศพด. ทต.โพธ์ิกลาง เด็กเล็กใน ศพด. ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของ เด็กเล็กในศพด. ทต.โพธ์ิกลาง  กองการศึกษา

 ได้อ่านหนังสือหลายประเภท และ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผู้ร่วมกิจกรรม ได้อ่านหนังสือหลายประเภท

ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และมีนิสัย รักการอ่าน

โครงการ แห่เทียนเข้าพรรษา เพ่ือส่งเสริมท านุบ ารุงพระพุทธ เด็กเล็กใน ศพด. ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของ เด็กได้รับการส่งเสริมท านุ กองการศึกษา

ศาสนา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผู้ร่วมกิจกรรม บ ารุงพระพุทธศาสนา

12.
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14.
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โครงการส่งเสริมพระพระพุทธ    เพ่ือให้เด็กมีโอกาสได้ร่วมประกอบ เด็กเล็กใน ศพด. ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของ เด็กได้เห็นความส าคัญของ  กองการศึกษา

ศาสนาเน่ืองในวันมาฆบูชา พิธีทางพระพุทธศาสนา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผู้ร่วมกิจกรรม วันมาฆบูชา

โครงการส่งเสริม พุทธศาสนา  เพ่ือส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้ผู้เรียน เด็กเล็กใน ศพด. ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของ เด็กเล็กร่วมใส่ชุดขาวในวัน กองการศึกษา

ใส่ชุดขาวในวันพระ มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผู้ร่วมกิจกรรม พระ  ฝึกการมีระเบียบวินัย

ร่วมกัน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีระเบียบ วินัย และสมาธิ

ฝึกสมาธิ

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุม เพ่ือป้องกันควบคุมโรคติดต่อภายใน เด็กเล็กใน ศพด. ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของ เด็กเล็กรู้จักสุขอนามัยของ กองการศึกษา

โรคติดต่อ ศพด.ทต. โพธ์ิกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผู้ร่วมกิจกรรม ตนเองในการป้องกันโรค

ติดต่อ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน เพ่ือให้เด็กเล็กรู้จักการปฏิบัติตนได้ เด็กเล็กใน ศพด. ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของ เด็กเล็กปฏิบัติตนได้อย่างถูก กองการศึกษา

อัคคีภัยในศพด.ทต. โพธ์ิกลาง อย่างถูกต้องตามข้ันตอนหากเกิด งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผู้ร่วมกิจกรรม ต้องตามข้ันตอน หากเกิด

อัคคีภัย อัคคีภัย
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โครงการป้องกันการจมน้ าใน ให้เด็กเล็กรู้จักแหล่งน้ าเส่ียง ท้ังภาย เด็กเล็กใน ศพด. ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของ เด็กเล็กได้รู้จักแหล่งน้ าเส่ียง  กองการศึกษา

เด็กเล็ก ในและภายนอกอาคาร เพ่ือหลีก งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผู้ร่วมกิจกรรม ท้ังภายในและภายนอก

เล่ียงและป้องกันการจมน้ า อาคาร เพ่ือหลีกเล่ียงและ

ป้องกันการจมน้ าได้

โครงการประกัน คุณภาพสถาน เพ่ือด าเนินการประกันสุขภาพ ครู ผู้ปกครอง เด็กเล็กของ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ครู ผู้ปกครอง เด็กเล็ก ครู ผู้ปกครอง เด็กเล็ก กองการศึกษา

ศึกษา ภายในและภายนอกสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ มีความเข้าใจและเช่ือม่ัน มีความเข้าใจและเช่ือม่ัน

และน าผลการปฏิบัติไปปรับปรุง ต าบลโพธ์ิกลาง ในแนวทางการจัดการ ในการจัด การศึกษา

พัฒนาการศีกษาให้มีคุณภาพต่อไป การศึกษา และมีคุณภาพ ร่วมกิจกรรมและเด็กเล็ก

มาตราฐานของ สมศ. เกิดทักษะการเรียนรู้ตาม

ร้อยละ ๖๐ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

โครงการเด็กเล็กเรียนรู้สู่ภูมิ เพ่ือให้เด็กเล็กได้รู้จักและเรียนรู้   เด็กเล็กใน  ศพด.ทต. โพธ์ิกลาง  ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ เด็กเล็กได้เข้าร่วมโครงการ เด็กเล็กรู้จัก และเรียนรู้ กองการศึกษา

ปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท่ีมีคุณค่าในชุมชน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ และเรียนรู้ภูมิปัญญา ภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชน

ท้องถ่ิน ท่ีมีคุณค่าในชุมชน  

ร้อยละ ๘๐

20.
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        ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 และ 4  การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี/การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

3.2 แผนงานด้านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ประชาชนในเขต ทต.โพธ์ิกลาง 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม สืบสานประเพณี รดน้้า กองการศึกษา

วันสงกรานต์ กิจกรรม ด้าหัวและประเพณี

วันสงกรานต์ของไทย

โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เพ่ือส่งเสริมพระพุทธศาสนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ประชาชนในต้าบล กองการศึกษา

พนักงานเทศบาล และประชาชน กิจกรรม โพธ์ิกลาง ได้ร่วมท้า

ในต้าบลโพธ์ิกลาง กิจกรรมทางพระพุทธ

ศาสนาในวันเข้าพรรษา

(ผลผลิตของโครงการ)

1.

2.

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เพ่ือปลูกฝังประเพณีอันดีงามให้กับ ประชาชนในเขต ทต.โพธ์ิกลาง 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ส่งเสริมและอนุรักษ์ กองการศึกษา

เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และถือ กิจกรรม ประเพณีลอยกระทง

ปฏิบัติ

โครงการประเพณีลอยกระทง เพ่ือปลูกฝัง อนุรักษ์ เด็กเล็กใน ศพด. 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม เด็กได้รับการปลูกฝัง กองการศึกษา

ประเพณีอันดีงาม ทต.โพธ์ิกลาง กิจกรรม อนุรักษ์ ประเพณีอันดีงาม

ของไทย

โครงการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญา เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ภูมิปัญญา เด็กเล็กใน ศพด. 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม เด็กได้เรียนรู้ ภูมิปัญญา กองการศึกษา

ท้องถ่ินไทย ท้องถ่ิน ทต.โพธ์ิกลาง กิจกรรม ท้องถ่ิน

3.

4.

5.
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      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 และ 5  การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่/การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 4 การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

4.1 แผนงานด้านสังคมสงเคราะห์

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมพาผู้สูงอายุไป ประชาชนท่ัวไป ผู้สูงอายุ 1,150,000 1,150,000 1,150,000 ร้อยละ 80 ของผู้ ผู้สูงอายุเกิดความสุขและไม่โดด กองสวัสดิ

"ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ" ไหว้พระเป็นกิจกรรมของผู้สูงอายุท่ี ผู้พิการในเขตเทศบาล เข้าร่วมโครงการ เด่ียวในสังคม เกิดการมีส่วนร่วม การสังคม

ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ต าบลโพธ์ิกลาง จ านวน

 400 คน

โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสา เพ่ือส่งเสริมให้ผู้น าเยาวชนทุกชุมชน ผู้น าเด็กและเยาวชน 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของผู้ ผู้น าเด็กและเยาวชนสามารถน า กองสวัสดิ

ส านึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิตการเรียนรู้ตามปรัชญา ในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิ เข้าร่วมโครงการ เอาความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ใน การสังคม

เศรษฐกิจพอเพียง กลาง ชุมชน

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

1.

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

2.

แบบ ผ.02
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ/กิจกรรม

โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสา เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส า เด็กและเยาวชนในเขต 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของผู้ เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกอาสา กองสวัสดิ

ส านึกดีพัฒนาชุมชน นึกความเป็นผู้มีจิตอาสาท าความดี เทศบาลโพธ์ิกลาง เข้าร่วมโครงการ ในการท าความดีแก่สังคมและ การสังคม

พัฒนาชุมชน จ านวน  100 คน ชุมชน

โครงการวัยใสใส่ใจธรรมะ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กยุคใหม่เข้าวัด เด็กและเยาวชนในเขต 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของผู้ เด็กและเยาวชนได้ใกล้ชิดธรรมะ กองสวัสดิ

ปฏิบัติธรรมะห่างไกลจากส่ิงอบายมุข เทศบาลโพธ์ิกลาง เข้าร่วมโครงการ มากข้ึน น าเอาธรรมะท่ีได้รับ การสังคม

จ านวน  100 คน ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

โครงการสร้างสรรค์เปิดโลก เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เด็กและเยาวชนในเขต 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของผู้ เด็กมีโอกาส และมีเวทีแสดง กองสวัสดิ

กว้างนอกห้องเรียน ให้เด็กมีโลกทัศน์ท่ีกว้างข้ึน เทศบาลโพธ์ิกลาง เข้าร่วมโครงการ ออกในกิจกรรมดี ๆ ท่ีเหมาะสม การสังคม

จ านวน  100 คน และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ได้พัฒนาตนเอง

โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ เพ่ือสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในต าบล 17,750,600 17,750,600 17,750,600 ร้อยละ100ของผู้ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจาก กองสวัสดิ

สูงอายุ โพธ์ิกลาง เข้าร่วมโครงการ ภาครัฐ การสังคม

6.

3.

4.

5.
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ/กิจกรรม

โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ เพ่ือสงเคราะห์เบ้ียยังชีพคนพิการ คนพิการในต าบล 5,199,600 5,199,600 5,199,600 คนพิการได้รับ คนพิการได้รับการดูแลจาก กองสวัสดิ

คนพิการ โพธ์ิกลาง เบ้ียยังชีพ100% ภาครัฐ การสังคม

โครงการยุติความรุนแรงใน เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กและบุคคลใน เด็กเยาวชน ผู้ปกครอง 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของผู้ เด็กและเยาวชน บุคคลในครอบ กองสวัสดิ

ครอบครัว ครอบครัวช่วยกันยุติความรุนแรง และประชาชน เขตเทศ เข้าร่วมโครงการ ครัวได้ความรู้ในเร่ืองการยุติความ การสังคม

ในครอบครัว เทศบาลฯ จ านวน 100 คน รุนแรง

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู 1.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการ คณะกรรมการชุมชน 600,000 600,000 600,000 100%ของความ 1.ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการฝึกอบรม กองสวัสดิ

งานเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินอย่าง ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการ ผู้น าชุมชน พีงพอใจของผู้ และศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชน การสังคม

ย่ังยืน พัฒนาชุมชนในท้องถ่ินอ่ืนๆ สามารถ กลุ่มสตรีแม่บ้าน เข้าร่วมโครงการ ในท้องถ่ินอ่ืน ๆ สามารถเพ่ิมพูน

เพ่ิมพูนประสบการณ์ ความรู้ ความ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจใน

เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและน าไปประ ข้าราชการ ลูกจ้าง บทบาทหน้าท่ีและน าไปประยุกต์ใช้

ยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุม คณะผู้บริหารต าบล เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนใน

ชนในเขตเทศบาลฯ ให้เป็นในทิศทาง โพธ์ิกลางจ านวน 350 เขตเทศบาลฯ ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน

เดียวกัน  คน 2.เกิดการประสานความร่วมมือและ

2.เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วม "การรู้รักสามัคคี" ระหว่างผู้เข้าร่วม

มือและการรู้รักสามัคคี"ระหว่างผู้เข้า อบรมกับเทศบาลฯ เสริมสร้างจิตส านึก

9.

7.

8.
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ/กิจกรรม

ร่วมอบรมกับเทศบาลฯเสริมสร้างจิต ให้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการ

ส านึกให้ตระหนักและเห็นความส า มีส่วนร่วม เสียสละ ซ่ึงจะน าไปสู่การ

คัญในการมี"การรู้รักสามัคคี"ระหว่าง พัฒนาท้องถ่ินและชุมชนของตนเอง

ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วม เสียสละ ซ่ึงจะน า 3.พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลฯ ไปสู่

ไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินและชุมชนของ ชุมชนพ่ึงตนเองโดยยึดหลัก "ปรัชญา

ตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง" ตามแนวพระราช

3.เพ่ือพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลฯ ด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

ไปสู่ชุมชนพ่ึงตนเองโดยยึดหลัก หัวฯ มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ตาม

แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้เป็นแนวทาง

ปฏิบัติ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ/กิจกรรม

เงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนค่าป่วย 1.เพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชยการงาน อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 12,000 12,000 12,000 อาสาสมัคร 1.เพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชยการงาน กองสวัสดิ

การส าหรับนักบริบาลท้องถ่ิน หรือเวลาท่ีเสียไป ในเขตพ้ืนท่ี บริบาลท้องถ่ิน หรือเวลาท่ีเสียไป การสังคม

2.เพ่ือเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติ จ านวน 2 คน จ านวน 2 คน 2.เพ่ือเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติ

หน้าท่ีในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึง หน้าท่ีในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ

พิง พ่ึงพิง

10.
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         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 และ 6  การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่/การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 4 การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

4.3 แผนงานด้านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล กีฬาประชาชน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้มีการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร   สมาชิกสภา กองการศึกษา

กีฬาชุมชนและกีฬาสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืน ออกก าลังกาย  สุขภาพแข็งแรง พนักงานและประชาชนในพ้ืน กิจกรรม พนักงานและประชาชน

และสร้างความสามัคคี ท่ีต าบลโพธ์ิกลาง และหน่วย มีสุขภาพแข็งแรงและเกิด

งานอ่ืน ความสามัคคี

 

(ผลผลิตของโครงการ)

1.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 และ 6  การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่/การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 4 การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

4.4 แผนงานด้านการรักษาความสงบภายใน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการจัดซ้ือถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์ เพ่ือใช้ในการป้องกัน จัดซ้ือถังเคมีดับเพลิง 14,750 14,750 14,750 เทศบาลมีถังเคมีดับเพลิง เทศบาลมีอุปกรณ์ส าหรับ ส านักปลัด

บอนไดออกไซค์ (Co2) ขนาด 10 ปอนด์ และบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 15 ถัง จ านวน 15 ถัง ใช้ในงานป้องกัน

สาธารณภัย

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือให้มีหน่วยงานการบริการ ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในต าบล 60,000 60,000 60,000 ลดอุบัติทางถนน ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ส านักปลัด

ในช่วงเทศกาล ประชาชนในช่วงเทศกาล โพธ์ิกลาง จ านวน 32 ชุมชน ร้อยละ 90 ได้รับการช่วยเหลือ

อย่างทันท่วงที

โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร เพ่ือส่งเสริมและทบทวนความรู้แก่ ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาค 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม อาสาสมัครได้รับความรู้ ส านักปลัด

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครฯ ปฎิบัติด้านการป้องกันฯ กิจกรรม และทักษะด้านการป้องกันฯ

2.

3.

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

1.

แบบ ผ.02
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการฝึกอบรมการป้องกัน เพ่ือให้พนักงานเทศบาล/ชุมชนมี พนักงานเทศบาลและผู้น า 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ส านักปลัด

และลดอุบัติเหตุทางถนน ความรู้ในการป้องกันและลด ชุมชนในต าบลโพธ์ิกลาง กิจกรรม ได้รับการช่วยเหลือ

อุบัติเหตุทางถนน อย่างทันท่วงที

โครงการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทา เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนในงาน ฝึกอบรมงานป้องกันและบรร 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับ ส านักปลัด

สาธารณภัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทาสาธารณภัยแก่ประชาชน กิจกรรม งานป้องกันสาธารณภัย

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุส่ือสาร เพ่ือใช้ในการป้องกัน จัดซ้ือคร่ืองรับ-ส่งวิทยุส่ือสาร 84,000 84,000 84,000 เทศบาลมีคร่ืองรับ- เทศบาลมีอุปกรณ์ส าหรับ ส านักปลัด

แบบพกพา และบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 21 เคร่ือง ส่งวิทยุส่ือสาร ใช้ในงานป้องกัน

จ านวน  21 เคร่ือง สาธารณภัย

โครงการจัดซ้ือถังดับเพลิง  ชนิดผงเคมี เพ่ือใช้ในการป้องกัน จัดซ้ือถังดับเพลิง   ชนิดผงเคมี 14,750 14,750 14,750 ถังดับเพลิง   ชนิดผงเคมี เทศบาลมีอุปกรณ์ส าหรับ ส านักปลัด

แห้ง   ขนาด  15  ปอนด์ และบรรเทาสาธารณภัย แห้ง   ขนาด  15  ปอนด์ แห้ง   ขนาด 15 ปอนด์ ใช้ในงานป้องกัน

จ านวน  30  ถัง จ านวน  30  ถัง สาธารณภัย

โครงการจัดซ้ือป้ายสัญญาญไฟฉุกเฉิน เพ่ือใช้ในการป้องกัน จัดซ้ือป้ายสัญญาญไฟฉุกเฉิน 14,500  - 14,500 ป้ายสัญญาญไฟฉุกเฉิน เทศบาลมีอุปกรณ์ส าหรับ ส านักปลัด

ชนิดป้ายสามเหล่ียมประจ าจุดบริการ และบรรเทาสาธารณภัย ชนิดป้ายสามเหล่ียมประจ าจุด ชนิดป้ายสามเหล่ียม ใช้ในงานป้องกัน

มีสัญญาณไฟกะพริบและไฟส่องสว่างใน บริการมีสัญญาณไฟกะพริบ ประจ าจุดบริการ สาธารณภัย

ตัวสามารถใช้ได้ท้ังไฟบ้านและแบตเตอร่ี และไฟส่องสว่างในตัวสามารถ จ านวน 2 ป้าย

ใช้ได้ท้ังไฟบ้านและแบตเตอร่ี

8.

5.

6.

7.

4.
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบ เพ่ือใช้ในการป้องกัน จัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบ 23,000 - - เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบ เทศบาลมีอุปกรณ์ส าหรับ ส านักปลัด

เบนซิน  3 กิโลวัตต์ และบรรเทาสาธารณภัย เบนซิน 3 กิโลวัตต์ เบนซิน  3 กิโลวัตต์ ใช้ในงานป้องกัน

จ านวน  1 เคร่ือง จ านวน  1 เคร่ือง สาธารณภัย

โครงการจัดซ้ือป๊ัมลมลูกสูบ  ขนาด 5 เพ่ือใช้ในการป้องกัน จัดซ้ือป๊ัมลมลูกสูบ  ขนาด 5 80,000  -  - ป๊ัมลมลูกสูบ  ขนาด 5  เทศบาลมีอุปกรณ์ส าหรับ ส านักปลัด

 แรงม้า  ข้ึนไป  และถังขนาด  300  และบรรเทาสาธารณภัย  แรงม้า  ข้ึนไป  และถังขนาด  แรงม้า  ข้ึนไป  และถัง ใช้ในงานป้องกัน

 ลิตรข้ึนไป   พร้อมอุปกรณ์สายลม  300  ลิตรข้ึนไป พร้อมอุปกรณ์ ขนาด  300  ลิตรข้ึนไป   สาธารณภัย

อุปกรณ์เติมลม  และอุปกรณ์เป่าลม สายลม  อุปกรณ์เติมลม และ พร้อมอุปกรณ์สายลม  

อุปกรณ์เป่าลม อุปกรณ์เติมลม  

และอุปกรณ์ เป่าลม 

จ านวน  1 เคร่ือง จ านวน  1 เคร่ือง

โครงการจัดซ้ือหัวฉีดน้ าดับเพลิง  เพ่ือใช้ในการป้องกัน จัดซ้ือหัวฉีดน้ าดับเพลิง   25,000 25,000 25,000 หัวฉีดน้ าดับเพลิง   เทศบาลมีอุปกรณ์ส าหรับ ส านักปลัด

แบบปรับระดับได้ และบรรเทาสาธารณภัย แบบปรับระดับได้ แบบปรับระดับได้ ใช้ในงานป้องกัน

จ านวน  3  หัว จ านวน  3  หัว สาธารณภัย

โครงการจัดซ้ือ เล่ือยโซ่ยนต์  เพ่ือใช้ในการป้องกัน จัดซ้ือเร่ือยโซ่ยนต์ ขนาด 3 45,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม เล่ือยโซ่ยนต์  ขนาด 3  ส านักปลัด

ขนาด   3  แรงม้า  ความยาว และบรรเทาสาธารณภัย แรงม้า ความยาวบาร์ไม่น้อย กิจกรรม  แรงม้า     

บาร์ไม่น้อยกว่า  22  น้ิว กว่า 22 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง

11.

9.

10.

12.
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการติดต้ังป้ายจราจรภายในชุมชน เพ่ือใช้ในการป้องกัน ติดต้ังป้ายจราจรภายในชุมชน 500,000 - - ป้ายจราจรภายในชุมชน ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด

 ในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง และบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ในเขตเทศบาลต าบล  ปลอดภัยในการเดินทาง 

โพธ์ิกลาง มากข้ึน

โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV เพ่ือความปลอดภัยภายในเขต ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 500,000 - - ติดต้ังกล้องวงจรปิดCCTV ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด

 ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ในเขตเทศบาลต าบล  ปลอดภัยมากข้ึน

โพธ์ิกลาง

โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV เพ่ือความปลอดภัยภายในเขต ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 500,000 - - - ติดต้ังกล้องวงจรปิดCCTV ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จ านวน 5 จุด เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง จ านวน 5 จุด ในเขตเทศบาลต าบล  ปลอดภัยมากข้ึน

ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง โพธ์ิกลาง

โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณ เพ่ือความปลอดภัยภายในเขต ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 200,000 - - - ติดต้ังกล้อง  กล้องวงจร ปิด ส านักงานเทศบาลโพธ์ิ กองช่าง

ส านักงาน เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง จ านวน 5 จุด กลางมีความปลอดภัย

ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

14.

13.

15.

16.
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         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเช่ือมโยงห่วงโซ่อุทานเพ่ือพัฒนาการไปสู่ครัวของโลก และหลักฐานการผลิตพลังงานสะอาด

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาด้านการเกษตร

    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต 1.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ ประชาชนในต าบลโพธ์ิ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอ 1.ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการส่งเสริม กองสวัสดิการสังคม

ประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ ประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ กลาง จ านวน 64 คน ใจของผู้เข้าร่วม และพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญา

พอเพียง พอเพียง กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง

2.เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์การแก้ไข 2.ผู้เข้าร่วมอบรมมีอาชีพเสริม 

ปัญหาความยากจนของรัฐบาลโดยการ เป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย

สร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากการท า มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ

อาชีพเสริม ลดรายจ่าย สร้างรายได้ 3.ผู้เข้าร่วมอบรมมีงานท า และน า

ขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ ความรู้ท่ีได้จากภาควิชาการไปขยาย

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

1.

ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบผ.02
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ท่ี

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

3.เพ่ือให้ประชาชนได้มีงานท า และน า ผลประกอบกิจกรรมในชุมชนของ

ความรู้จากการอบรมภาควิชาการน าไป ตนเองได้อย่างย่ังยืน

ขยายผลประกอบกิจกรรมในชุมชนของ

ตนเองอย่างย่ังยืน
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       ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองท่ีน่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 4 การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
5.2 แผนงานงบกลาง

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล ด าเนินการเบิกจ่าย 101,263 122,000 142,000 162,000 เทศบาลได้บรรลุ เทศบาลด าเนินการ ส านักปลัด
ตามวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เบิกจ่ายถูกต้อง

เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการประปา เพ่ือช่วยเหลืองบเฉพาะการประปา ด าเนินการเบิกจ่าย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เทศบาลได้บรรลุ เทศบาลด าเนินการ ส านักปลัด
ตามวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เบิกจ่ายถูกต้อง

เงินอุดหนุนส าหรับเบ้ียยังชีพผู้ป่วย เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล 60,000 60,000 60,000 60,000 เทศบาลได้บรรลุ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแล ส านักปลัด
เอดส์ ต าบลโพธ์ิกลาง วัตถุประสงค์ จากภาครัฐ
เงินอุดหนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 17,757,600 20,647,200 22,600,000 24,600,000 เทศบาลได้บรรลุ ผู้สูงอายุได้รับการดูแล ส านักปลัด

ต าบลโพธ์ิกลาง วัตถุประสงค์ จากภาครัฐ

เงินอุดหนุนเบ้ียยังชีพผู้พิการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้พิการ ผู้พิการในเขตเทศบาล 5,049,600 6,379,600 7,300,000 8,300,000 เทศบาลได้บรรลุ ผู้พิการได้รับการดูแล ส านักปลัด
ต าบลโพธ์ิกลาง วัตถุประสงค์ จากภาครัฐ

เงินส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายกรณี ด าเนินการเบิกจ่าย 500,000 500,000 500,000 500,000 เทศบาลได้บรรลุ เทศบาลด าเนินการ ส านักปลัด
ฉุกเฉินฯ ตามวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เบิกจ่ายถูกต้อง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน ด าเนินการเบิกจ่าย 30,000 35,000 40,000 45,000 เทศบาลได้บรรลุ เทศบาลด าเนินการ ส านักปลัด
ทดแทน ตามวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เบิกจ่ายถูกต้อง

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลัก ด าเนินการเบิกจ่าย 570,000 550,000 600,000 600,000 เทศบาลได้บรรลุ เทศบาลด าเนินการ ส านักปลัด
ประกันสังคม ตามวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เบิกจ่ายถูกต้อง

ค่าช าระหน้ีเงินต้น(ค่าช าระหน้ีเงินกู้ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช าระหน้ีเงินต้น ด าเนินการเบิกจ่าย 1,375,188 1,416,500 1,550,000 1,650,000 เทศบาลได้บรรลุ เทศบาลด าเนินการ ส านักปลัด
ก.ส.ท.) (ค่าช าระหน้ีเงินกู้ ก.ส.ท.) ตามวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เบิกจ่ายถูกต้อง
ค่าช าระดอกเบ้ีย(ค่าช าระดอกเบ้ียเงินกู้ ก.ส.ท.)เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช าระดอกเบ้ีย ด าเนินการเบิกจ่าย 419,122 378,000 336,000 290,000 เทศบาลได้บรรลุ เทศบาลด าเนินการ ส านักปลัด

(ค่าช าระดอกเบ้ียเงินกู้ ก.ส.ท.) ตามวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เบิกจ่ายถูกต้อง
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน ด าเนินการเบิกจ่าย 1,240,000 1,300,000 1,420,000 1,510,000 เทศบาลได้บรรลุ เทศบาลด าเนินการ ส านักปลัด
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ตามวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เบิกจ่ายถูกต้อง

10.

7.

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

11.

(ผลผลิตของโครงการ)

4.

5.

8.

9.

1.

2.

6.

3.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการ/กิจกรรม

ผ.02
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         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเช่ือมโยงห่วงโซ่อุทานเพ่ือพัฒนาการไปสู่ครัวของโลก และหลักฐานการผลิตพลังงานสะอาด

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาด้านการเกษตร

    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 6 ด้านการเกษตรกรรม

6.1 แผนงานการเกษตร

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก เพ่ือด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมตามอพสธ.ก าหนด 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ประชาชนในต าบลสามารถ ส านักปลัด

พระราชด าริฯ ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ กิจกรรม ก าจัดขยะเปียกได้โดยใช้ไส้

เดือน

โครงการอบรมการปลูกผักหวานในครัวเรือน เพ่ีอให้ความรู้และความเข้าใจในการปลูก ประชาชนในเขตต าบลโพธ์ิกลาง 50,000          -          - ร้อยละของผู้เข้าร่วม ประชาชนในต าบลสามารถ ส านักปลัด

ผักหวานไว้บริโภคในครัวเรือน จ านวน 100 คน กิจกรรม ปลูกและชยายผักหวานในครัว

เรือนได้

โครงการอบรมการขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือให้ประชาชนและเกษตรกรมีความรู้ ประชาชนในเขตต าบลโพธ์ิกลาง          - 50,000          - ร้อยละของผู้เข้าร่วม ประชาชนในต าบลสามารถ ส านักปลัด

ความสามารถในการขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ จ านวน 100 คน กิจกรรม ขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับได้

ประดับได้

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2.

งบประมาณและท่ีผ่านมา

1.

(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

3.

แบบ ผ.02
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการอบรมการปลูกผักในขวด เพ่ือให้ความรู้การปลูกผักในขวด ประชาชนในเขตต าบลโพธ์ิกลาง  -  - 30,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ดินในพ้ืนท่ีการเกษตรต าบล ส านักปลัด

จ านวน 100 คน กิจกรรม โพธ์ิกลางได้รับการตรวจคุณ

ภาพเพ่ือให้เหมาะสมแก่

การเพาะปลูก

โครงการอบรมการปลูกผักอินทรีย์ในครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนและเกษตรกรมีความรู้ ประชาชนในเขตต าบลโพธ์ิกลาง          -          - 50,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม เกษตรกรและประชาชนมี ส านักปลัด

ความสามารถในการปลูกผักอินทรีย์ จ านวน 100 คน กิจกรรม ความรู้และมีความสามารถใน

การปลูกผักอินทรีย์

โครงการอบรมการแปรรูปสมุนไพรใน เพ่ือให้ความรู้และฝึกการแปรรูปสมุนไพร ประชาชนในเขตต าบลโพธ์ิกลาง 50,000          -  - ร้อยละของผู้เข้าร่วม ประชาชนสามารถแปรรูป ส านักปลัด

ครัวเรือน ในครัวเรือนมาใช้เป็นประโยชน์ จ านวน 100 คน กิจกรรม พืชสมุนไพรเพ่ือใช้ในการ

โครงการอบรมการผลิตดินปลูกอย่างง่าย เพ่ือให้ความรู้และฝึกการผลิตดินปลูก ประชาชนในเขตต าบลโพธ์ิกลาง  -          - 30,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ประชาชนในต าบลสามารถ ส านักปลัด

จ านวน 100 คน กิจกรรม ผลิตดินปลุกได้

โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยหมักอย่างง่ายใน เพ่ีอให้ความรู้และความเข้าใจในการผลิต ประชาชนในเขตต าบลโพธ์ิกลาง          -  - 30,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ประชาชนในต าบลสามารถ ส านักปลัด

ครัวเรือน ปุ๋ยหมักอย่างงาน จ านวน 100 คน กิจกรรม ผลิตปุ๋ยหมักอย่างง่ายได้

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ท่ี

7.

งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

8.

4.

6.

5.
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โครงการอบรมการผลิตน้ าหมักจุลินทรีย์ เพ่ือให้ประชาชนในต าบลโพธ์ิกลาง ประชาชนมีผู้เข้าร่วมโครงการ          - 10,000  - ร้อยละของผู้เข้าร่วม ประชาชนในต าบลโพธ์ิกลาง ส านักปลัด

และจุลินทรีย์ชนิดก้อน สามารถผลิตน้ าหมักจุลินทรีย์และ จ านวน ๑๐๐ คน โครงการ สามารถผลิตน้ าหมักจุลิน

จุลินทรีย์ชนิดก้อนไว้ใช้ในครัวเรือนเอง ทรีย์และจุลินทรีย์ชนิด

ได้ ก้อนไว้ใช้ในครัวเรือนเองได้

โครงการอบรมการก าจัดศัตรูพืชโดย เพ่ือให้เกษตรกร และประชาชนมีความรู้ ประชาชนมีผู้เข้าร่วมโครงการ          - 50,000 - ร้อยละของผู้เข้าร่วม เกษตรกร และประชาชนมี ส านักปลัด

วิถีธรรมชาติ และมีความสามารถก าจัดศัตรูพืชด้วย จ านวน ๑๐๐ คน โครงการ ความรู้ และมีความสามารถ

วิธีธรรมชาติ ก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีธรรม

ชาติ

โครงการปลูกและขยายพันธ์ุต้นไม้เฉลิม เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาท ปลูกต้นไม้บนพ้ืนท่ีสาธารณะ 50,000 50,000 50,000 ปลูกต้นไม้บนพ้ืนท่ี เกิดพ้ืนท่ีสีเขียวบนพ้ืนท่ี ส านักปลัด

พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/สมเด็จพระนางเจ้าฯ ภายในต าบลโพธ์ิกลาง ปีละ สาธารณะ ร้อยละ 70 สาธารณะในต าบลโพธ์ิกลาง

พระบรมวงศานุวงศ์และกิจกรรมปลูก้นไม้ 500 ต้น ของเป้าหมาย

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้แกต าบลโพธ์ิกลาง

โครงการปลูกและขยายพันธ์ุหญ้าแฝก เพ่ือส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนท่ี ปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนท่ีลาดชัน 10,000 10,000 10,000 ปลูกหญ้าแฝกได้ ลดจ านวนพ้ืนท่ีลาดชัน ส านักปลัด

ลาดชันริมสระน้ า ในต าบลโพธ์ิกลาง ริมสระน้ า ในต าบลโพธ์ิกลาง ร้อยละ 70 เป้าหมาย ริมสระน้ า หนอง คลอง

บึง ในต าบลโพธ์ิกลาง

12.

9.

10.

11.
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โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนาสมุนไพรในท้องถ่ินตามโครงการ ประชาชนภายในต าบลโพธ์ิกลาง  10,000 ปริมาณสมุน ไพรท่ีได้ ประชาชนมีการอนุรักษ์และ ส านักปลัด

 ภายในต าบลโพธ์ิกลาง พระราชด าริ ท้ัง ๑๐ หมู่บ้าน รับ การขยาย พันธ์ุ รักษาทรัพยากรท้องถ่ิน

ไม่ น้อยกว่า  ๘๐

13.
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        ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

7.1 แผนงานด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการเมืองสีเขียวลดโลกร้อน ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือให้ประชาชนมีความ กองสาธารณสุข

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โพธ์ิกลาง ตระหนักในการดูแลรักษา และส่ิงแวดล้อม

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

โครงการเมืองสะอาดจัดการขยะชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความ ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนมีความตระหนัก กองสาธารณสุข

น่าอยู่ เข้าใจ ในการจัดการขยะ ณ แหล่ง โพธ์ิกลาง และต่ืนตัวในการคัดแยก และส่ิงแวดล้อม

ก าเนิด/ภาคครัวเรือนและสามารถ ขยะในครัวเรือนและชุมชน

แยกขยะได้อย่างถูกต้อง ด้วยความร่วมมือกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลโพธ์ิกลาง  อ้าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์

2.

1.

ผ.02แบบ 
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         ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  การพัฒนาระบบโลจิศติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 8.1 แผนงานการพาณิชย์

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการก่อสร้างระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาส้าหรับ ก่อสร้างประปาผิวดิน ขนาด 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีแหล่งผลิตน้้า เทศบาลมีระบบน้้าประ กองช่าง

ต้าบลโพธ์ิกลาง  การอุปโภคอย่างท่ัวถึง ก้าลังการผลิตเป็นระบบประปา ประปาเพ่ิมมาก ปาท่ีมีประสิทธิภาพ  

ผิวดินเพ่ือแจกจ่ายน้้าประปา ข้ึน และมีน้้าประปาบริการ

ภายในเทศบาลต้าบลโพธ์ิกลาง ประชาชนอย่างท่ัวถึง

ท้ัง 10 หมู่บ้าน

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่ง เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้้าประปา จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่ง 22,000 22,000 22,000 เคร่ืองสูบน้้าแบบ เทศบาลมีน้้าประปาไว้ กองช่าง

ขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส แรงดันไฟฟ้า ส้าหรับการอุปโภคบริโภคอย่างท่ัวถึง ขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส แรงดัน หอยโข่งจ้านวน 3 บริการประชาชนอย่าง

380 V ไฟฟ้า 380 v จ้านวน 3 เคร่ือง   เคร่ือง ท่ัวถึง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

1.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2.

แบบ ผ.02
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่ง เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้้าประปา จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่ง 60,000 60,000 60,000 เคร่ืองสูบน้้าแบบ เทศบาลมีน้้าประปาไว้ กองช่าง

ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส แรงดันไฟฟ้า ส้าหรับการอุปโภคบริโภคอย่างท่ัวถึง ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส แรงดัน หอยโข่งจ้านวน 6 บริการประชาชนอย่าง

380 V ไฟฟ้า 380 v จ้านวน 6 เคร่ือง   เคร่ือง ท่ัวถึง

โครงการเพ่ิมศักยภาพในการจัดการ เพ่ือส้ารวจวัดระดับค่าความสูงต้่า ด้าเนินการจ้างเหมาหน่วยงาน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ได้แผนท่ีบริหาร รู้ถึงทิศทางการไหลของ กองช่าง

บริหารการระบายน้้าภายในพ้ืนท่ีต้าบล ของพ้ืนท่ีต้าบลโพธ์ิกลาง  เพ่ือให้ ภาครัฐ  ภาคเอกชน จัดการน้้าในพ้ืนท่ี น้้าเพ่ือใช้ส้าหรับในการ

โพธ์ิกลาง ทราบถึงทิศทางการไหลของน้้า มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน ต้าบลโพธ์ิกลาง ออกแบบระบบระบาย

เพ่ือให้ทราบถึงค่าระดับสูงต้่าของ ท่ีมีความรู้ความสามารถในการ รู้ค่าระดับสูงต้่าของพ้ืน

พ้ืนท่ีเพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการ ส้ารวจค่าระดับพ้ืนท่ีในเขต เพ่ือใช้ส้าหรับในการ

เพ่ือให้ทราบค่าระดับสูง-ต้่า ส้าหรับ ต้าบลโพธ์ิกลาง ออกแบบระบบระบาย

ระบายน้้าการออกแบบระบบบริหาร น้้าระบายน้้าออกจาก

จัดการน้้า พ้ืนท่ี

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าแบบบาดาล เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้้าประปา จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่ง 28,000 28,000 28,000 เคร่ืองสูบน้้าแบบ เทศบาลมีน้้าประปาไว้ กองช่าง

ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า ส้าหรับการอุปโภคบริโภคอย่างท่ัวถึง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส แรงดัน บาดาลจ้านวน 3  บริการประชาชนอย่าง

220 V ไฟฟ้า 220 V เคร่ือง ท่ัวถึง

จ้านวน 3 เคร่ือง

3.

4.

5.
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าแบบบาดาล เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้้าประปา จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่ง 128,000 96,000 96,000 เคร่ืองสูบน้้าแบบ เทศบาลมีน้้าประปาไว้ กองช่าง

ขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส แรงดันไฟฟ้า ส้าหรับการอุปโภคบริโภคอย่างท่ัวถึง ขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส แรงดัน บาดาลจ้านวน10  บริการประชาชนอย่าง

380 V ไฟฟ้า 380 Vจ้านวน 10 เคร่ือง เคร่ือง ท่ัวถึง

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าแบบบาดาล เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้้าประปา เคร่ืองสูบน้้าแบบบาดาล 60,000 30,000 30,000 เคร่ืองสูบน้้าแบบ เทศบาลมีน้้าประปาไว้ กองช่าง

ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส แรงดันไฟฟฟ้า ส้าหรับการอุปโภคบริโภคอย่างท่ัวถึง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส แรงดัน บาดาลจ้านวน 4 บริการประชาชนอย่าง

220 V ไฟฟ้า 220 V จ้านวน 4 เคร่ือง  เคร่ือง ท่ัวถึง

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่ง เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้้าประปา จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่ง 175,000 175,000 175,000 เคร่ืองสูบน้้าแบบ เทศบาลมีน้้าประปาไว้ กองช่าง

ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า ส้าหรับการอุปโภคบริโภคอย่างท่ัวถึง ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส แรงดัน หอยโข่ง จ้านวน บริการประชาชนอย่าง

 220 V ไฟฟ้า 220 V จ้านวน 15เคร่ือง  15 เคร่ือง ท่ัวถึง

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าแบบบาดาล เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้้าประปา เคร่ืองสูบน้้าแบบบาดาล 70,000 35,000 35,000 เคร่ืองสูบน้้าแบบ เทศบาลมีน้้าประปาไว้ กองช่าง

ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส แรงดันไฟฟ้า ส้าหรับการอุปโภคบริโภคอย่างท่ัวถึง ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส แรงดัน บาดาล จ้านวน 4  บริการประชาชนอย่าง

380 V ไฟฟ้า 380 V จ้านวน 4 เคร่ือง เคร่ือง ท่ัวถึง

 

9.

6.

7.

8.
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           ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  การพัฒนาระบบโลจิศติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

  8.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน เพ่ือเป็นสถานท่ีออกก าลัง ด าเนินการขยายเขตจ าหน่ายไฟ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ฟ้าและติดต้ังโคมไฟฟ้า อย่างท่ัวถึง

อย่างท่ัวถึง สาธารณะให้แก่หมู่บ้านต่างๆ

ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

โครงการติดต้ังระบบเสาไฟฟ้า เพ่ือความสะดวกของประชาชน ขนาดเสาสูงไม่น้อยกว่า 6.00 ม. 877,000 เสาไฟฟ้าแสงสว่างพลัง ประชาชนมีความ กองช่าง

แสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา จ านวน 23 ชุด พร้อมจัดท าและ งานแสงอาทิตย์ ปลอดภัยในการ

(Solar Cell) บริเวณบ้านค่าย ติดต้ังป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย จ านวน 23 ชุด สัญจรไปมา

สุรธรรมพิทักษ์ หมู่ท่ี 9 (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ี

เทศบาลโพธ์ิกลางก าหนด)

1.

2.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02
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        ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  การพัฒนาระบบโลจิศติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  8.3 แผนงานการเกษตร

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกขยายคลองส่งน้้า บริเวณ เพ่ือใช้ส่งน้้า ขนาดปากกว้าง 15 เมตร ยาว 10,000,000   10,000,000   10,000,000   คลองส่งน้้า ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หนองมาบพลวง - 2,200 เมตร ลึกเฉล่ีย 5 เมตร จ้านวน 1 สาย อย่างเพียงพอของ
หนองหัวเสือ(เส้นท่ี 2) พร้อมจัดท้าและติดต้ังป้ายโครงการ ชุมชน
ภายในเขตเทศบาลต้าบลโพธ์ิกลาง (รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล

ต้าบลโพธ์ิกลางก้าหนด)

2 โครงการขุดลอกหนองตะลุมปุ๊ก พร้อมก่อ เพ่ือใช้กักเก็บน้้า ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 51,000 3,300,000     3,300,000     3,300,000     ขุดลอกคลอง ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง
สร้างฝายน้้าล้น ไว้ใช้ ลบ.ม. จ้านวน 1 สาย อย่างเพียงพอของ
ภายในเขตเทศบาลต้าบลโพธ์ิกลาง พร้อมจัดท้าและติดต้ังป้ายโครงการ ชุมชน

(รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล
ต้าบลโพธ์ิกลางก้าหนด)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี

ผ.02
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        ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  การพัฒนาระบบโลจิศติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

  8.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต เพ่ือซ่อมแซมถนนคอนกรีต ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนน คสล. คอนกรีตเสริมเหล็กได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กภายในต าบลโพธ์ิกลาง เสริมเหล็กให้มีสภาพ เสริมเหล็กภายในต าบลโพธ์ิกลาง ภายในต าบล การซ่อมแซมให้มีสภาพ

ใช้การได้ โพธ์ิกลาง ใช้การได้

2. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ือซ่อมแซมถนนแอส ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนแอสฟัสติก ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กองช่าง

ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ฟัสต์ติกคอนกรีตให้มี คอนกรีตในต าบลโพธ์ิกลาง คอนกรีต ภาย ได้รับการซ่อมแซมให้มี

สภาพใช้การได้ ในต าบลฯ สภาพใช้การได้

3. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายใน เพ่ือปรับปรุงถนนหินคลุก ปรับปรุงถนนหินคลุกภายใน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนหินคลุก ถนนหินคลุกได้รับการ กองช่าง

ต าบลโพธ์ิกลาง ให้มีสภาพใช้การได้ ภายในต าบล ปรับปรุงให้มีสภาพใช้

โพธ์ิกลาง การได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

ในต าบลโพธ์ิกลาง

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ต าบลโพธ์ิกลาง

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ฮ.ตก เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง 3 เมตร 800,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ชุมชนคนรักษ์หนองปรือ บ้านหนองปรือ สะดวกข้ึน ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกในการสัญจร

หมู่ท่ี 1

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อม เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. ท้ัง2 ข้าง 1,040,000 รางระบายน้ า ยาวสามารถลดปัญหา กองช่าง

ฝาปิดแบบรางวี คสล. ซอยบ้าน พ.ท.สะสิน พร้อมฝาปิดแบบรางวี ขนาดกว้าง    400 เมตร น้ าท่วมขัง

ชุมชนโพธ์ิทรงธรรม(หนองน้ าปรือ) ภายใน0.40 เมตร ลึก0.50 เมตร 

บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 1 หนา 0.12 เมตร ยาว 400 เมตร

6. โครงการก่อสร้างลานแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างลานแบบผิวจราจรคอนกรีต 158,000   ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก  บริเวณศาลาประชาคม  สะดวกข้ึน เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง สะดวกในการสัญจร

บ้านหนองปรือ  หมู่ท่ี 1 ต าบลโพธ์ิกลาง เฉล่ีย 9.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  หรือคิดพ้ืนท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า  243.00 

ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดต้ัง

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ี

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

7. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 84,000     ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขท่ี สะดวกข้ึน เสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย สะดวกในการสัญจร

 172 เช่ือยซอย  11 บ้านหนองปรือ  3.00  เมตร  ยาว 41.50  เมตร  

หมู่ท่ี  1 ต าบลโพธ์ิกลาง  หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร หรือคิดพ้ืน

ท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 124.50 

 ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดต้ัง

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ี

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

8. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน 157,000   ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็กสายตรงข้ามบ้านเลขท่ี 596 สะดวกข้ึน กรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง สะดวกในการสัญจร

บ้านหนองปรือ  หมู่ท่ี 1  ต าบลโพธ์ิกลาง เฉล่ีย 4.00  เมตร ยาว 53.00 เมตร

หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร หรือ คิดพ้ืน

ท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 212.00 

ตารางเมตรพร้อมจัดท าและติดต้ัง

ป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย

(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ี

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

9. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร  เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 90,000     ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างบ้านเลขท่ี สะดวกข้ึน เสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย สะดวกในการสัญจร

516  บ้านหนองปรือ  หมู่ท่ี 1   3.00  เมตร ยาว 45.00  เมตร 

ต าบลโพธ์ิกลาง  หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร หรือคิดพ้ืน

ท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 135.00 

ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดต้ัง

ป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย  

(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศ

บาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

10. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน 161,000   ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างบ้านเลขท่ี สะดวกข้ึน กรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร สะดวกในการสัญจร

 387  บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 1 กว้างเฉล่ีย 4.00  เมตร ยาว 66.00 

 ต าบลโพธ์ิกลาง  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  

หรือคิดพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 

264.00 ตารางเมตร พร้อมจัดท า

และติดต้ังป้ายโครงการฯ จ านวน 1 

ป้าย  (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ

ท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด) 
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

11. โครงการก่อสร้างลานแบบผิวจราจร เพ่ือจัดกิจกรรมภายใน ก่อสร้างลานแบบผิวจราจรคอน 311,000   ลานกิจกรรม ประชาชนมาลานส าหรับ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถังประปา ชุมชน กรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร จ านวน 1 ลาน จัดกิจกรรมของชุมชน

ซอย 11  บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 1  กว้างเฉล่ีย 20.00  เมตร  ยาว 

ต าบลโพธ์ิกลาง 25.00  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15 

 เมตร หรือคิดพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย

กว่า 500.00  ตารางเมตร พร้อมจัด

ท าและติดต้ังป้ายโครงการฯ  

จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อ

สร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบล

โพธ์ิกลางก าหนด) 

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  เพ่ือใช้เป็นทางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 240,000 รางระบายน้ า สามารถแก้ไขปัญหา    กองช่าง

พร้อมฝาปิด ซอยหลังศาลตาปู่ ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 80 เมตร น้ าท่วมขังในหมู่บ้าน

 หมู่ท่ี 1 ยาว 80 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.

พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

13 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 311,700 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านเลขท่ี 912 สะดวก เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย สะดวกในการสัญจร

บ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 2  5.00  เมตร  ยาว 92.00  เมตร  

หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร หรือคิดพ้ืนท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 460.00 

ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหน่ึงข้าง

กว้าง 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 13.80 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมจัดท าและติดต้ังป้าย

โครงการฯ  จ านวน 1 ป้าย

 (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ี

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

14 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 347,600 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก 6 ชุด ซอยข้างบ้าน สะดวก เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก 6 ชุด สะดวกในการสัญจร

เลขท่ี 444 ถึงข้างบ้านเลขท่ี 571 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย

บ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 2  3.50.00  เมตร  ยาว 74.00  เมตร

หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร หรือคิดพ้ืนท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 247.10 

ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหน่ึงข้าง

กว้าง 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 11.10 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมจัดท าและติดต้ังป้าย

โครงการฯ  จ านวน 1 ป้าย

 (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ี

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.พร้อม เพ่ือใช้เป็นทางสัญจรและ ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ขนาด 270,000 ท่อระบาย 74 ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ่อพักน้ า ซอยหน้าศาลาประชาคม หมู่ท่ี 2 ใช้เป็นทางระบายน้ า Ø 0.60 ม.พร้อมบ่อพักน้ า ระยะ เมตร สะดวกในการจราจร 

ทางไม่น้อยกว่า 74 เมตร พร้อม และแก้ไขปัญหา น้ าท่วม

จัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ ขัง

 จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม

แบบท่ีเทศบาลต าบล

16 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.สระน้ า เพ่ือลดความรุนแรงของ ขนาดกว้างภายใน 8 ม. สูง 1- 400,000 ฝายน้ าล้น 1 ลดการชะล้างพังทลาย กองช่าง

หนองไผ่ หมู่ท่ี 2 กระแสน้ า 1.50 ม. พร้อมจัดท าและติดต้ัง แห่ง ของตล่ิง

ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

(รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางข้าง เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 208,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยศุกรินทร์ ถึง ซอยทรัพย์มงคล สะดวกข้ึน เฉล่ีย 4.00 เมตร  ยาว 100 เมตร สะดวกในการสัญจร

 หมู่ท่ี 2 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือคิดเป็น

พท.ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)

18 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 176,500   ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยวาสนา  บ้านหนองไผ่  หมู่ท่ี 2 สะดวกข้ึน เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย สะดวกในการสัญจร

ต าบลโพธ์ิกลาง  4.00  เมตร  ยาว 65.00  เมตร  

หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร หรือคิดพ้ืนท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 260.00 

ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดต้ังป้าย

โครงการฯ  จ านวน 1 ป้าย

 (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ี

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

19 โครงการวางท่อระบายน้ า  คสล. ข้างถนน เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า คสล.  10,000 ท่อระบายน้ า สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง

หน้าบ้านนายชาญ ชุมชนหนองบ่อสามัคคี ขนาด Ø 0.40 X 1.00 เมตร  จ านวน 8 ท่อ น้ าท่วมขัง

บ้านหนองพลวงน้อย  หมู่ท่ี 3 จ านวน 8 ท่อ

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร 77,550 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยบ้านตาแปว  ชุมชนคนหนองพลวง  สะดวกข้ึน ยาว 47  เมตร  หนา 0.15 เมตร สะดวกในการสัญจร

บ้านหนองพลวงน้อย  หมู่ท่ี 3 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเข้า เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 416,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ศูนย์การเรียนรู้(ป่าช้าเก่า) สะดวกข้ึน เฉล่ีย 4.00 เมตร  ยาว 200 เมตร สะดวกในการสัญจร

หมู่ท่ี 3 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือคิดเป็น

พท.ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสุกใส เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 150,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ต่อส่วนท่ีเหลือ) หมู่ท่ี 3 สะดวกข้ึน เฉล่ีย 4 เมตร  ยาว 60 เมตร สะดวกในการสัญจร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือคิดเป็น

พท.ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร

พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยอารีย์ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 50,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ต่อส่วนท่ีเหลือ) หมู่ท่ี 3 สะดวกข้ึน เฉล่ีย 3 เมตร  ยาว 30 เมตร สะดวกในการสัญจร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือคิดเป็น

พท.ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร

พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือใช้เป็นทางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 378,000 รางระบายน้ า สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง

สายทางซอยบ้านสมควร ถึงบ้านยาย ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร 126 เมตร น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี

 สมจิตร หมู่ท่ี 3 ยาว 126 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. 

พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตา เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 254,800 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เทียบ หมู่ท่ี 3 สะดวกข้ึน เฉล่ีย 2.50 เมตร  ยาว 196 เมตร สะดวกในการสัญจร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือคิดเป็น

พท.ไม่น้อยกว่า 490 ตารางเมตร

พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

26 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 790,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบูรพาทิศ สะดวกข้ึน เฉล่ีย 4.00 เมตร  ยาว 317 เมตร สะดวกในการสัญจร

บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ท่ี 3 ต าบลโพธ์ิกลาง หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือคิดเป็น

พท.ไม่น้อยกว่า 1,268 ตารางเมตร

พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอย เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 338,000    ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนายวิชัย สมัถะ บ้านหนองพลวง สะดวกข้ึน เฉล่ีย 5 เมตร  ยาว 130 เมตร สะดวกในการสัญจร

มะนาว หมู่ท่ี 3 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือคิดเป็น

พท.ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร

พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

28 โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยบ้าน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนน คสล.   170,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ร.ต.สมชัย เศษเพ็ง(หลังเทศบาล) สะดวกข้ึน ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 80 เมตร สะดวกในการสัญจร

บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ท่ี 4 หนา 0.15 เมตร

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนน คสล.   150,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอย ร.ต.สนิท วงค์บุญมา (หลังเทศบาล) สะดวกข้ึน ขนาดกว้าง 3 เมตร  ยาว 100 สะดวกในการสัญจร

ชุมชนหนองพลวงร่วมใจพัฒนา เมตร หนา 0.15 เมตร

บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ท่ี 4

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีบ ารุง เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนน คสล.   102,300 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ชุมชนหนองพลวงร่วมใจพัฒนา สะดวกข้ึน ขนาดกว้าง 3 เมตร สะดวกและรวดเร็ว

บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ท่ี 4 ยาว 62 เมตร  หนา 0.15 เมตร ในการสัญจร

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.             เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ก่อสร้างรางระบายน้ า 795,000 รางระบายน้ า มีการระบายน้ าในหมู่บ้าน กองช่าง

ซอยหุนทะเล 1 ชุมชนหนองพลวงร่วมใจ ระยะทาง 265 เมตร ยาว 265 เมตร และลดปัญหา น้ าท่วมขัง

พัฒนา บ้านหนองพลวงมะนาว  หมูท่ี  4
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.             เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ก่อสร้างรางระบายน้ า 690,000 รางระบายน้ า มีการระบายน้ าในหมู่บ้าน กองช่าง

ซอยหุนทะเล 2 ชุมชนหนองพลวงร่วมใจ ระยะทาง 230  เมตร ยาว 230 เมตร และลดปัญหา น้ าท่วมขัง

พัฒนา บ้านหนองพลวงมะนาว  หมูท่ี  4  

33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. เพ่ือใช้เป็นทางระบายน้ า ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร 7,800,000     รางระบายน้ า สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง

สายทางจากหน้าเทศบาล - ตลาด ช. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.  2,500 เมตร น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี

หมู่ท่ี 4 ยาวรวม  2,500 เมตร

พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

34 โครงการซ่อมสร้างผิวAsphaltic Concrete เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ซ่อมสร้างผิว Asphaltic  Concrete 700,000   ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายทางเสนารักษ์ – ประตูค่ายสุรธรรม สะดวกข้ึน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย  6.00 สะดวกในการสัญจร

พิทักษ์ ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง เมตร  ยาว 250.00  เมตร ไหล่ทาง

ข้างละ  0.50 เมตร  หนาเฉล่ีย  

0.15  เมตร หรือคิดพ้ืนท่ีแอสฟัลติก

คอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,500.00

ตารางเมตร  พร้อมจัดท าและติดต้ัง

ป้ายโครงการฯ  (รายละเอียดการก่อ

สร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบล

โพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

35 โครงการก่อสร้างผนังกันน้ าคอนกรีต เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะฝ่ัง ก่อสร้างผนังกันน้ าคอนกรีต 86,000     ผนังกันน้ า สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง

เสริมเหล็ก บริเวณศาลาประชาคม ศาลาประชาคม เสริมเหล็ก ขนาดยาวไม่น้อยกว่า จ านวน 1 อัน น้ าเซาะฝ่ัง

บ้านหนองพุดซา หมู่ท่ี 5  ต าบลโพธ์ิกลาง 11.30  เมตร  สูง  2.00  เมตร

พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการฯ

จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียด

ก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบล

โพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

36 โครงการก่อสร้างขยายถนนแบบผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างขยายถนนแบบผิวจราจร 99,000     ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศาลาประชาคม สะดวกข้ึน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจ สะดวกในการสัญจร

บ้านหนองพุดซา หมู่ท่ี 5 ต าบลโพธ์ิกลาง กว้างเฉล่ีย 2.00  เมตร   ยาว 9.00

เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร หรือ

คิดพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 18.00

 ตารางเมตร และวางท่อ ค.ส.ล. 

1.00  เมตร จ านวน  8 ท่อน 

พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการฯ

จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อ

สร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบล

โพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอย เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 305,760    ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ข้างเทศบาล 8 สะดวกข้ึน เฉล่ีย 4 เมตร  ยาว 147 เมตร สะดวกในการสัญจร

บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ท่ี 4 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือคิดเป็น

พท.ไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร

พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอย เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 332,800    ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ตรงข้ามหน้าบ้านเลขท่ี 146 บ้านหนอง สะดวกข้ึน เฉล่ีย 5 เมตร  ยาว 128 เมตร สะดวกในการสัญจร

พลวงมะนาว หมู่ท่ี 4 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือคิดเป็น

พท.ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร

พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

39 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมระบายน้ า  เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมระบายน้ า  200,000 ท่อลอดเหล่ียม มีการระบายน้ าในหมู่บ้าน กองช่าง

บริเวณหลังสระน้ า  ชุมชนพุดซา 2 ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 12 ระบายน้ ายาว 12และลดปัญหา น้ าท่วมขัง

บ้านหนองพุดซา  หมู่ท่ี  5  เมตร   เมตร

40 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. เพ่ือใช้เป็นทางระบายน้ า ขนาดท่อ คสล.พร้อมหูช้างคิดพ้ืนท่ี 100,000    รางระบายน้ า สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง

พร้อมหูช้าง ติดสนามเด็กเล่น หมู่ท่ี 5 รวม 20 ตร.ม. 20 เมตร น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี

ต.โพธ์ิกลาง พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)

41 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อม เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ขนาด 355,000 ท่อระบายน้ า สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง

ฝาซอยหลังหมู่บ้านเจริญวิลเลจ กว้างภายใน 0.40 ม. ยาวรวม ยาว 130 เมตร น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี

บ้านบึงแสนสุข หมู่ท่ี 7 130.00 ม.ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.พร้อมจัด

ภายในต าบลโพธ์ิกลาง ท าและติดต้ังป้ายโครงการฯ

42 โครงการวางท่อระบายน้ า ซอยบ้าน เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า  ขนาด Ø 46,800 ท่อระบายน้ า สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง

นางบังอร  จันทขันธ์  จรดถนนบ้าน 0.40 เมตร  กว้าง 3 เมตร ยาว 39 เมตร น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี

ผู้ใหญ่บ้าน-บึงแสนสุข  ชุมชนบ้านบึง ยาว 39 เมตร

แสนสุขพัฒนา  บ้านบึงแสนสุข  หมู่ท่ี 7
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

43 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อม เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดกว้างภายใน 0.40 ม.ลึกเฉล่ีย 92,400 รางระบายน้ า สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง

ฝาปิด บริเวณสายทางซอยบ้านตามุ่ง บ้าน 0.50 เมตร ยาว 38 เมตร ยาว 38 เมตร น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ีได้

บึงแสนสุข ม.7  ภายในต าบลโพธ์ิกลาง หนา 0.12 เมตร

44 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 191,800 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก  ซอยข้างบ้านเลขท่ี  637  สะดวกข้ึน ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต สะดวกในการสัญจร

บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ท่ี 8  ต าบลโพธ์ิกลาง เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย

3.00 เมตร ยาว 90.00เมตรหนาเฉล่ีย

0.15 เมตร หรือคิดพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่

น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร พร้อม

จัดท าและติดต้ังป้ายโครงการฯ  

จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

45 โครงการขยายไหล่ทางถนนแบบผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ขยายไหล่ทางถนนแบบผิวจราจรคอน 181,900 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยโชคอนันต์  สะดวกข้ึน กรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง สะดวกในการสัญจร

บ้านศรีสมบูรณ์  หมู่ท่ี 8 ต าบลโพธ์ิกลาง ข้างละเฉล่ีย1.00 เมตร ยาว 126.00 

เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือคิด

พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 252.00 

ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดต้ัง

ป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย(ราย

ละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

46 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 212,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก  ซอยปลาทองย่อย 4  สะดวกข้ึน เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย สะดวกในการสัญจร

บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ท่ี 8 ต าบลโพธ์ิกลาง  3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร       

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือคิดพ้ืนท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 

ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดต้ัง

ป้ายโครงการฯ   จ านวน 1 ป้าย 

(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศ

บาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

47 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 181,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยปลาทองย่อย 3 ข้างบ้านเลข สะดวกข้ึน เสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกว้าง สะดวกในการสัญจร

ท่ี 725 บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ท่ี 8 ต าบล  เฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร

โพธ์ิกลาง หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือคิดพ้ืนท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 255.00 ตาราง

เมตร พร้อมจัดท าและติดต้ังป้าย

โครงการฯ จ านวน 1 ป้าย (รายละ

เอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

48 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต  เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 275,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมเหล็กซอยร่มเย็นย่อย 4 บ้านศรีสมบูรณ์ สะดวกข้ึน เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย สะดวกในการสัญจร

หมู่ท่ี 8 ต าบลโพธ์ิกลาง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร       

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือคิดพ้ืนท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 390.00 

ตารางเมตรพร้อมจัดท าและติดต้ังป้าย

โครงการฯจ านวน1 ป้าย(รายละเอียด

ก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบล

โพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

49 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 430,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยนาคประสิทธ์ิ บ้านศรีสมบูรณ์ สะดวกข้ึน เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย สะดวกในการสัญจร

หมู่ท่ี 8 ต าบลโพธ์ิกลาง 4.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร       

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือคิดพ้ืนท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 624.00 

ตารางเมตรพร้อมจัดท าและติดต้ังป้าย

โครงการฯ  จ านวน 1 ป้าย (ราย

ละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

50 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน  เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 323,500 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก ซอยขุนพลเช่ือมซอยทรัพย์ สะดวกข้ึน เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย สะดวกในการสัญจร

มงคล บ้านศรีสมบูรณ์  หมู่ท่ี  8 3.00  เมตร  ยาว 127.00  เมตร  

ต าบลโพธ์ิกลาง หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร หรือคิดพ้ืนท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 381.00 

ตารางเมตรพร้อมจัดท าและติดต้ังป้าย

โครงการฯ  จ านวน 1 ป้าย (ราย

ละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

51 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 96,700 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านเลขท่ี  37 สะดวกข้ึน เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย สะดวกในการสัญจร

บ้านศรีสมบูรณ์  หมู่ท่ี  8  ต าบลโพธ์ิกลาง 2.50  เมตร  ยาว 54.00  เมตร  

หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร หรือคิดพ้ืนท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 135.00 

ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดต้ัง

ป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย (ราย

ละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

52 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือใช้เป็นทางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อม 736,300 รางระบายน้ า สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง

พร้อมฝาปิด  ภายในซอยปลาทอง ฝาปิด ขนาดกว้างภายใน  0.40 เมตร ยาว 203 เมตร น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ีได้

บ้านศรีสมบูรณ์  หมู่ท่ี 8  ต าบลโพธ์ิกลาง  ลึก0.50เมตร ความยาวรวม 203.00

เมตร  หนา  0.12  เมตร  บ่อพักน้ า 

จ านวน 3 จุด พร้อมจัดท าและติดต้ัง

ป้ายโครงการฯ  จ านวน 1 ป้าย 

(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ี

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแท็งค์น้ า  เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 750,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ชุมชนรวมพลพัฒนา บ้านศรีสมบูรณ์  สะดวกข้ึน 4.00 เมตร  ยาว 280 เมตร สะดวกในการสัญจร

หมู่ท่ี 8 หนา 0.15 เมตร

54 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า จากซอย เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 750,000 รางระบายน้ า สามารถลดปัญหา กองช่าง

ปลาทอง(บ้านท าปลาทู) ถึงซอยเธียรวรรณ พร้อมฝาปิดแบบรางวี คสล. ยาว 300 เมตร น้ าท่วมขัง

บ้านป๋าหร่อง ชุมชนศรีสมบูรณ์ 1  กว้างภายใน 0.40 ม. ลึก 0.50 ม.

บ้านศรีสมบูรณ์  หมู่ท่ี 8 หนา 0.12  ม. ยาว 300 ม.

55 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 5,000,000 รางระบายน้ า สามารถลดปัญหา กองช่าง

จากส่ีแยกไฟแดงบ้านหนองไผ่ ถึง ส่ีแยก พร้อมฝาปิดแบบรางวี คสล. ยาว 2,000 ม. น้ าท่วมขัง

ไฟแดงตลาดหนองปรือชุมชนรวมพลพัฒนา กว้างภายใน 0.40 เมตร 

บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ท่ี 8 ลึก 0.50 เมตร  หนา 0.12  เมตร 

ระยะทาง 2,000 เมตร
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอย เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 416,000    ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

มะลิวัลย์เช่ือมซอยธารธรรม หมู่ท่ี 8 สะดวกข้ึน เฉล่ีย 4 เมตร  ยาว 200 เมตร สะดวกในการสัญจร

ต.โพธ์ิกลาง หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือคิดเป็น

พท.ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอย เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 832,000    ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

มีสุข หมู่ท่ี 8 ต.โพธ์ิกลาง สะดวกข้ึน เฉล่ีย 4 เมตร  ยาว 400 เมตร สะดวกในการสัญจร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือคิดเป็น

พท.ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร

พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

58 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.ขนาดกว้าง 1,305,000 รางระบายน้ า สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง

บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์  หมู่ท่ี 9  เฉล่ีย 1.50 เมตรยาว 1,070.00 เมตร  1,070 เมตร น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี

ต าบลโพธ์ิกลาง  ลึกเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือความยาว

ไม่น้อยกว่า 1,070.00 ตารางเมตร 

พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการฯ

จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ก าหนด)

59 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า บริเวณ เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขัง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าท้ังด้าน 1,500,000 ท่อระบายน้ า สามารถลดปัญหา กองช่าง

ด้านหน้าและด้านหลัง  ซอย 5 และซอย 6 หน้าและด้านหลัง  ซอย 5 น้ าท่วมขัง

ชุมชนพิทักษ์ธรรม บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ท่ี 9  และซอย 6

60 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนน แอสฟัสติกคอนกรีต 424,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ชุมชน พล ร.3 ส่วนท่ี 4 บ้านค่ายสุรธรรม สะดวกข้ึน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร สะดวกในการสัญจร

พิทักษ์  หมู่ท่ี 9 หนา 0.15 เมตร
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

61 โครงการขยายไหล่ถนน คสล. เพ่ือเพ่ิมเส้นทางจราจร ก่อสร้างไหล่ถนน คสล. ขนาดกว้าง 208,000 ถนน 1 สาย นักเรียนมีพ้ืนท่ีรอรถ กองช่าง

หน้าโรงเรียนเสนานุเคราะห์  ชุมชนร่วมใจ  2.00 เมตร ยาว 200 เมตร และเพ่ิมความปลอดภัย

พัฒนา บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์  หมู่ท่ี 9 หนา 0.15 เมตร

62 โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ าบาดาล เพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บน้ าบาดาล สร้างถัง คสล.ขนาด กว้าง 10 เมตร 500,000 ถังขนาด 300 สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง

ชุมชน 2 หมู่ท่ี 9 ยาว 20 เมตร สูง 1.50 เมตร  ลบ.ม. น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี

บ้านค่ายสุรธรรม พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)

63 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่ เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ. โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานภายใน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 100 ประชาชนได้รับประโยชน์

เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก จัดซ้ือจัดจ้างและระเบียบ ต าบลโพธ์ิกลาง ได้รับการพัฒนาและมี ของโครงการ จากโครงการด้านโครง

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง พัสดุท่ีเก่ียวข้อง มาตราฐานมากข้ึน ด้านโครงสร้าง สร้างพ้ืนฐานแบบได้

พ้ืนฐาน มาตรฐาน
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

64 โครงการตีเส้นจราจรภายใน ร.23 พัน 1 เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร คิดเป็นพ้ืนท่ีตีเส้นรวม 2,000 ตร.ม. 1,000,000     ตีเส้นจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ท่ี 9 ต าบลโพธ์ิกลาง สะดวกข้ึน พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 สาย สะดวกในการสัญจร

(รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

65 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คสล. เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนน คลส.กว้างเฉล่ีย 5 ม. 161,200    ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายทางเช่ือมระหว่าง ซอย 6 - ซอย 7 สะดวกข้ึน ยาว 62 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม.หรือ สะดวกในการสัญจร

บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ท่ี 9 คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 315 ตร.ม

.

66 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คสล. เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนน คลส.กว้างเฉล่ีย 3 ม. 101,400    ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายทางเช่ือมระหว่าง ซอย 8 - ซอย 9 สะดวกข้ึน ยาว 65 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม.หรือ สะดวกในการสัญจร

บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ท่ี 9 คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 195 ตร.ม.

67 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ปรับปรุงถนน แอสฟัสติก คอนกรีต 600,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายรอบหมู่บ้านสวัสดิการทหาร (โครงการ 1) สะดวกข้ึน กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 400 เมตร สะดวกในการสัญจร

ชุมชนข้าราชการทหารกองทัพภาคท่ี 2 ม.10 (ด้านละ 200 เมตร)
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2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

68 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านหนองไผ่ เพ่ือจัดกิจกรรมภายในชุมชน ก่อสร้างศาลาประชาคม ขนาดกว้าง 800,000   ศาลาประชาคม ประชาชนมีสถานท่ีจัด กองช่าง

พัฒนา หมู่ 10 ต าบลโพธ์ิกลาง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือพ้ืน จ านวน 1 หลัง กิจกรรมภายในหมู่บ้าน

ท่ีรวมไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร 

 พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการฯ

69 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรแบบ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรแบบ 292,000   ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางซอยมหาเศรษฐี  สะดวกข้ึน คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร สะดวกในการสัญจร

บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ 10   ต าบลโพธ์ิกลาง กว้างเฉล่ีย  4.00 เมตร ยาว 114.00 

 เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  

หรือคิดพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 

456.00 ตารางเมตร พร้อมจัดท าและ

ติดต้ังป้ายโครงการฯ
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2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

70 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต 800,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอย 8  หมู่บ้านประวรรณดา) สะดวกข้ึน กว้าง 5.50 เมตร  ยาว 200 เมตร สะดวกในการสัญจร

ชุมชนประวรรณดาสามัคคี หนา 0.05 เมตร 

บ้านหนองไผ่พัฒนา  หมู่ท่ี 10 พร้อมตีเส้นจราจร

71 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต 1,000,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายรอบหมู่บ้านสวัสดิการทหาร สะดวกข้ึน กว้าง 5 เมตร  ยาวรวม 500 ม. สะดวกในการสัญจร

(โครงการ 2)  ชุมชนหนองหัวเสือพัฒนา

บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ท่ี 10

72 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ถนน เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 620,000 ท่อระบายน้ า สามารถแก้ไขปัญหา    กองช่าง

เส้นกลางและท้ายซอยหมู่บ้านสวัสดิการ 0.60X1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 800 เมตร น้ าท่วมขังในหมู่บ้าน

ทหาร  โครงการ 1  บ้านหนองไผ่พัฒนา  คสล. ท้ัง 2 ข้างทาง   

หมู่ท่ี 10  ความยาวรวม 800 เมตร

147



ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

73 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา  บ้านพัก เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีออก ก่อสร้างสนามกีฬาคอนกรีตเสริม 300,000    สนามกีฬา 1 ส่งเสริมการออกก าลังกาย กองช่าง

สวัสดิการ  โครงการท่ี 2  หมู่ท่ี 10 ก าลังกาย เหล็ก ขนาด 25.00 x 25.00 เมตร แห่ง ของประชาชน

หนาเฉล่ีย0.10 เมตร  หรือคิดพ้ืนท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า625 ตารางเมตร 

พร้อมตีเส้นสนามกีฬา  พร้อมจัด

ท าและติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 

1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบท่ี

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)

74 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. เพ่ือใช้เป็นทางระบายน้ า ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร 3,000,000 รางระบายน้ า สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง

พร้อมฝาปิด ภายในบ้านหนองไผ่พัฒนา ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. หนา 0.12 ม.  1,000 เมตร น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี

หมู่ท่ี 10 ยาวรวม 1,000 เมตร

พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

75 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในซอย เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 280,800 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายสุรศักด์ิ แสวงบุญ สะดวกข้ึน เฉล่ีย 4 เมตร  ยาว 135 เมตร สะดวกในการสัญจร

ชุมชน 4 หมู่ท่ี 10 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือคิดเป็น

พท.ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร

พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)

76 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. เพ่ือใช้เป็นทางระบายน้ า ขนาดกว้างภายใน 2 เมตร 200,000 รางยาว 100 สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง

ส่ีเหล่ียมคางหมู ยาว 100  ม. หนา 0.07 ม.  เมตร น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี

ชุมชน 4 หมู่ท่ี 10 ลึก 1 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร

พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

77 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์   เพ่ือจัดกิจกรรมภายในชุมชน ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  320,000 ศาลาประชาคม ประชาชนมีสถานท่ีจัด กองช่าง

บ้านหนองพลวงพัฒนา  หมู่ท่ี  11  ขนาดกว้าง  7.00 เมตร ยาว 16.00 จ านวน 1 หลัง กิจกรรมภายในหมู่บ้าน

ต าบลโพธ์ิกลาง เมตร หรือคิดพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า

112.00  ตรม. พร้อมจัดท าและติดต้ัง

ป้ายโครงการฯ  จ านวน 1 ป้าย 

(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ี

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)

78 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  เพ่ือใช้เป็นทางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบเปิดรูป 1,000,000 รางระบายน้ า สามารถแก้ไขปัญหา    กองช่าง

ส่ีเหล่ียมคางหมู จากหน้าบ้าน-หลังบ้าน  ส่ีเหล่ียม คางหมู  ปากรางกว้าง ยาว 400 เมตร น้ าท่วมขังในหมู่บ้าน

ซอย 7ชุมชนทหารช่าง ช.2 และ 2.00 เมตร ยาว 400 เมตร  

ช.พัน201บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ท่ี 11 หนา 0.07 เมตร  ลึก 0.70 เมตร 

ก้นกว้าง 0.50 เมตร (รายละเอียด

ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ก าหนด)
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2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

79 โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัสติกคอนกรีต  -เพ่ือปรับปรุงถนนท่ีมี ด าเนินกการปูแอสฟัสติกคอนกรีต 15,800,000   15,800,000   15,800,000   15,800,000   ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนสายหนองพลวงน้อย หมู่ท่ี 3 ต าบล สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อให้ หนา0.05 เมตร กว้างเฉล่ีย 5 สะดวกในการสัญจร ทต.โพธ์ิกลาง

โพธ์ิกลาง ถึง ต าบลหนองบัวศาลา สามารถใช้งานได้ดี เมตร ยาว 7,900 เมตร หรือมีพ้ืน อบจ.นม.

( พร้อมตีเส้นจราจร)  -เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ ท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 39,500 หน่วยงานอ่ืน

สัญจรไปมาของประชาชน  เมตร พร้อมตีเส้นแบ่งจราจร ท่ีเก่ียวข้อง

 -เพ่ือความสะดวกในการ

ขนพืชผลทางการเกษตร

 -เพ่ือลดปัญหาการจราจร

 ในช่วงเวลาเร่งด่วน

80 โครงการซ่อมสร้างผิวAsphaltic Concerte เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ขนาดกว้างเฉล่ีย 6.00 เมตร  1,508,000     ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายทางบริเวณหน้าศาลาศรีสมบูรณ์ ม.8 - สะดวกข้ึน ยาว  784.00  เมตร หนาเฉล่ีย สะดวกในการสัญจร

ส่ีแยกตลาดหนองปรือ  0.50 เมตร  หรือคิดเป็น

ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง พท.ไม่น้อยกว่า 1,500  ตร.ม.

พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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วัตถุประสงค์

81 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. เพ่ือใช้เป็นทางระบายน้ า ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร 10,560,000   รางระบายน้ า สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง

พร้อมฝาปิดบริเวณสายทางจากแยกหนอง ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.  3,520 เมตร น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี

ไผ่ - ส่ีแยกตลาดหนองปรีอ ( สองข้างทาง) ยาวรวม  3,520 เมตร

ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)

82 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. เพ่ือใช้เป็นทางระบายน้ า ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร 6,600,000     รางระบายน้ า สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง

พร้อมฝาปิด บริเวณสายทางจากหน้าประตู ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. 2,200 เมตร น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี

ค่ายสุรนารี - ส่ีแยกตลาดหนองปรือ - ยาวรวม  2,200 เมตร

โครงการบ้านพักสวัสดิการ 3 (สองข้างทาง) พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ

ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง (รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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83 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. เพ่ือใช้เป็นทางระบายน้ า ขนาดท่อ คสล. กว้างไม่น้อยกว่า 9,280,000     ท่อระบายน้ า สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง

หล่อส าเร็จรูป บริเวณสายทาง จากบริเวณ 1.20 เมตร ยาวรวม  2,200 เมตร  2,200 เมตร น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี

สามแยกเคอร์สัน - บริเวณทางแยกเข้าหมู่ พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ

บ้านประวรรดา ( สองข้างทาง ) (รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล

ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)

84 โครงการผังเมือง  เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง เพ่ือให้เทศบาลมีผังเมือง จัดท าและปรับปรุงผังเมืองชุมชน 10,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000   ชุมชนเป็น เทศบาลมีผังเมืองท่ีดี กองช่าง

ท่ีดี เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ระเบียบและมี

แบบแผน

85. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงาน เพ่ือความสะดวกของ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงาน 2,000,000 อาคารส านัก ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ประชาชนท่ีมาติดต่อราช เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง งานเทศบาล สะดวกในการมาติดต่อ

การ พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครง ต าบลโพธ์ิกลาง ราชการ

การ(รายละเอียดตามแบบท่ี

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)
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86. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้อง เพ่ือจัดกิจกรรมของ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุม 1,000,000 อาคารห้อง ประชาชนได้มีท่ีจัด กองช่าง

ประชุมเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ประชาชนภายในต าบล เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ประชุมเทศบาล กิจกรรม

โพธ์ิกลาง พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครง ต าบลโพธ์ิกลาง

การ(รายละเอียดตามแบบท่ี

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลางก าหนด)

87. โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอ บ้านหนอง เพ่ือให้มีความสวยงามมี ปรับปรุงสนามฟุตซอ ขนาดกว้าง 617,900 สนามฟุตซอ ประชาชนได้มีสถานท่ี กองช่าง

พลวงพัฒนา หมู่ท่ี11 ความพร้อมในการรองรับ 18.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร จ านวน 1 ออกก าลังกาย

ให้แก่ประชาชนท่ีมาติดต่อ หริดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 540 สนาม

หน่วยงานราชการได้อย่างมี ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดต้ัง

ประสิทธิภาพ ป้าย โครงการ (รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบ ท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 

ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

88. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนแบบผิว เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างขยายไหล่ถนนแบบผิวจราจร 93,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางซอย สะดวกข้ึน คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2 ข้าง สะดวกในการสัญจร

หนองปรือ 5/1 ม.1 ภายในต าบลโพธ์ิกลาง ทาง ขนาดผิวจราจรข้างกว้างเฉล่ียข้าง

ละ 0.50 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

ยาว  175.00 เมตร หรือคิดพ้ืนท่ี 

คอนกรีตไม่น้อยกว่า  175.00   

ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดต้ัง

ป้าย โครงการ (รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบ ท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 

ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

89. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิว เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร   500,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จราจร ASPHLTIC CONCRETE สายทาง สะดวกข้ึน ASPHLTIC CONCRETE ขนาดผิว สะดวกในการสัญจร

อาคารอเนกประสงค์ ถึงถนนสาย ม.พัน จราจร กว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร  

8 - หนองปรือ  ม.1 ภายในต าบลโพธ์ิกลาง หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร  ยาว 250.00 

เมตรหรือคิด พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า

1,250.00  ตารางเมตร พร้อมจัดท า

และติดต้ังป้าย โครงการ(รายละเอียด

ก่อสร้างตามแบบท่ี เทศบาลต าบล

โพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

90. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนแบบผิว เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างขยายไหล่ถนนแบบผิวจราจร  190,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางซอย สะดวกข้ึน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร สะดวกในการสัญจร

หนองปรือ 5  ม.1  ภายในต าบลโพธ์ิกลาง กว้างเฉล่ียข้างละ  1.00  เมตร  หนา 

เฉล่ีย  0.15  เมตร  ยาว  180.00  

เมตร หรือคิดพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  

360.00  ตารางเมตรพร้อมจัดท า

และ ติดต้ังป้ายโครงการ(รายละเอียด

ก่อสร้าง ตามแบบท่ีเทศบาลต าบล

โพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

91. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิว เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร  500,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จราจร ASPHALTIC CONCRETE  สายทาง สะดวกข้ึน ASPHALTIC CONCRETE ขนาดผิว สะดวกในการสัญจร

ถนนเถลิงราชย์ บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 1 จราจร กว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 

ต าบลโพธ์ิกลาง ถึงเขตเทศบาลต าบลหัวทะเล หนาเฉล่ีย 0.05  เมตร ยาว 240  

เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร   

พร้อมจัดท าและติดต้ังป้าโครงการ 

(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ี

เทศบาล ต าบลโพธ์ิกลาง ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

92. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 163,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก  ซอยข้างบ้านเลขท่ี 508 สะดวกข้ึน เสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย สะดวกในการสัญจร

ถึงบ้านเลขท่ี 842 บ้านหนองไผ่  หมู่ท่ี 2 4.00  เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา

 ภายในต าบลโพธ์ิกลาง เฉล่ีย  0.15 เมตร หรือคิดพ้ืนท่ีคอน

กรีตไม่น้อย กว่า 308.00 ตารางเมตร

พร้อมจัดท า และติดต้ังป้ายโครงการ 

(รายละเอียด ก่อสร้างตามแบบท่ี

เทศบาลต าบล โพธ์ิกลาง ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

93. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน 170,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก  สายทางซอยทรัพย์มงคล สะดวกข้ึน กรีตเสริม เหล็ก  เหล็กขนาดผิวจราจร สะดวกในการสัญจร

(ซอยแยกข้างบ้านเลขท่ี 679 )บ้านหนองไผ่ กว้างเฉล่ีย  3.00 เมตร ยาว 80.00 

หมู่ท่ี 2ภายในต าบลโพธ์ิกลาง เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือคิด

พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย กว่า 240.00

ตารางเมตรพร้อมจัดท า และติดต้ังป้าย 

โครงการ(รายละเอียด ก่อสร้างตาม

แบบท่ีเทศบาลต าบล โพธ์ิกลางก าหนด) 
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

94. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร (ช่วงท่ี1)ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร 189,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก  สายทางจากบ้านนางเสง่ียม สะดวกข้ึน คอน กรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร สะดวกในการสัญจร

ถึงบ้าน  นางสุนทร  บ้านหนองไผ่  หมู่ท่ี 2 กว้างเฉล่ีย  3.00 เมตร ยาว 79.00 

ภายในต าบลโพธ์ิกลาง เมตร หนา เฉล่ีย0.15 เมตร หรือคิด

พ้ืนท่ีคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 237.00  

ตารางเมตร  (ช่วงท่ี2) ก่อสร้างถนน

แบบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง เฉล่ีย 2.50 เมตร 

ยาว 48.00 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15

เมตร หรือคิดพ้ืนท่ีคอน กรีตไม่น้อยกว่า
120.00 
ตารางเมตร 

โพธ์ิกลาง  พร้อมจัดท าและ ติดต้ังป้าย

โครงการ (รายละเอียดก่อสร้าง ตาม

แบบท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

95. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน 164,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก  ซอยข้างบ้านเลขท่ี 1005 สะดวกข้ึน กรีต เสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร สะดวกในการสัญจร

บ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 2 ภายในต าบลโพธ์ิกลาง กว้างเฉล่ีย  5.00 เมตร ยาว 62.00 

เมตร หนา เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือคิด

พ้ืนท่ีคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 310.00 

ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดต้ังป้าย

โครงการ  (รายละเอียดก่อสร้างตาม

แบบท่ีเทศบาล ต าบลโพธ์ิกลาง ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

96. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 39,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก  สายทางซอยอุ้มบุญ สะดวกข้ึน เสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย สะดวกในการสัญจร

(ซอยข้างบ้านเลขท่ี 758 ถึงบ้านเลขท่ี 3.00  เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา

998) บ้านหนองไผ่  หมู่ท่ี 2 ภายในต าบล เฉล่ีย  0.15 เมตร หรือคิดพ้ืนท่ีคอน

โพธ์ิกลาง กรีตไม่น้อย กว่า 75.00 ตารางเมตร 

พร้อมจัดท า และติดต้ังป้ายโครงการ

(รายละเอียดก่อ สร้างตามแบบท่ี

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  ก าหนด) 

163



ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

97. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 87,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก  สายทางซอยข้างบ้านเลขท่ี สะดวกข้ึน เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย สะดวกในการสัญจร

19/1 ถึงบ้านเลขท่ี 19 บ้านหนองไผ่  3.00 เมตร ยาว  55.00 เมตร 

หมู่ท่ี 2 ภายในต าบลโพธ์ิกลาง หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือคิดพ้ืน ท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 165.00 

ตารางเมตร  พร้อมจัดท าและติดต้ัง

ป้ายโครงการ (รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบท่ีเทศบาล ต าบลโพธ์ิกลาง

ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

98. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด เพ่ือใช้เป็นทางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด 2,800,000 รางระบายน้ า สามารถแก้ไขน้ าท่วมขัง กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกเคอสันถึง คอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้างภาย ยาว 843 พ้ืนท่ี

โครงบ้านตาปุ๋ย บ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 2 ใน 0.40 เมตร ความยาว  เมตร

ภายในต าบลโพธ์ิกลาง รวม 843.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 

เมตร พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครง

การ (ราย ละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ี

เทศบาลต าบล โพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

99. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 190,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยคุณยาย(1) สะดวกข้ึน เสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย สะดวกในการสัญจร

บ้านหนองพลวงน้อยม.3 ภายในต าบล 3.00 เมตร   หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร

โพธ์ิกลาง ยาว 120.00 เมตร   หรือคิดพ้ืนท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360.00   

ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดต้ัง

ป้าย โครงการ (รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบท่ี เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ก าหนด)

166



ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

100. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 190,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยคุณยาย (2) สะดวกข้ึน เสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย สะดวกในการสัญจร

บ้านหนองพลวงน้อยม.3 ภายในต าบล 3.00 เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร

โพธ์ิกลาง ยาว 120.00 เมตร หรือคิดพ้ืนท่ี คอน

กรีตไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร

พร้อมจัด ท าและติดต้ังป้ายโครงการ 

(รายละเอียดก่อสร้าง ตามแบบท่ี

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

101. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 190,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยคุณยาย (2) สะดวกข้ึน เสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย สะดวกในการสัญจร

บ้านหนองพลวงน้อยม.3 ภายในต าบล 3.00 เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร

โพธ์ิกลาง ยาว 120.00 เมตร หรือคิดพ้ืนท่ี คอน

กรีตไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร

พร้อมจัด ท าและติดต้ังป้ายโครงการ 

(รายละเอียดก่อสร้าง ตามแบบท่ี

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ก าหนด)

168



ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

102. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร 349,642 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสุกใส สะดวกข้ึน คอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจร สะดวกในการสัญจร

บ้านหนองพลวงน้อย ม.3  ภายในเขตเทศ กว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร   หนาเฉล่ีย 

บาลต าบลโพธ์ิกลาง 0.15  เมตร  ยาว 60.00 เมตร  

หรือคิดพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 

240.00 ตารางเมตร พร้อมจัดท า

และติดต้ังป้ายโครงการ (รายละเอียด

ก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบล

โพธ์ิกลาง ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

103. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 349,642 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขท่ี 477 สะดวกข้ึน เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย สะดวกในการสัญจร

บ้านหนองพลวงน้อย ม.3  ภายในเขตเทศ 5.00 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร  

บาลต าบลโพธ์ิกลาง ยาว 138.00 เมตร หรือคิดพ้ืนท่ี คอน

กรีตไม่น้อยกว่า 690.00 ตารางเมตร

พร้อมจัด ท าและติดต้ังป้ายโครงการ

(รายละเอียดก่อสร้างตาม แบบท่ี

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ก าหนด)

170



ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

104. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 80,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยอารีย์ เร่ิมจาก สะดวกข้ึน เสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย สะดวกในการสัญจร

บ้านเลขท่ี 294/3  บ้านหนองพลวงน้อย 3.00  เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร

ม.3 ภายในต าบลโพธ์ิกลาง ยาว  50.00 เมตร  หรือคิดพ้ืนท่ี

คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 150.00 

ตารางเมตร พร้อม จัดท าและติดต้ัง

ป้ายโครงการ  (ราย ละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบท่ีเทศบาลต าบล โพธ์ิกลาง

ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

105. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 27,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยพอใจ  สะดวกข้ึน เสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย สะดวกในการสัญจร

บ้านหนองพลวงน้อย ม.3 ภายในเขต  2.50  เมตรหนาเฉล่ีย 0.15  เมตร

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ยาว  20.00 เมตร  หรือคิดพ้ืนท่ีคอน

กรีต ไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร 

พร้อม จัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ

(รายละเอียดก่อสร้าง ตามแบบท่ี

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

106. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน 27,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขท่ี 37  สะดวกข้ึน กรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง สะดวกในการสัญจร

บ้านหนองพลวงน้อย ม.3 ภายในเขต เฉล่ีย 2.50  เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15  

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง เมตร  ยาว  20.00 เมตร  หรือคิดพ้ืน

ท่ีคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 50.00 

ตารางเมตร พร้อม จัดท าและติดต้ัง

ป้ายโครงการ(รายละเอียด ก่อสร้าง

ตามแบบท่ีเทศบาลต าบล โพธ์ิกลาง

ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

107. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน 500,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างซอยมีสุข 3 ม.3 สะดวกข้ึน กรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง สะดวกในการสัญจร

ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง เฉล่ีย 4.00  เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร  ยาว  187.00 เมตรหรือ

คิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 

940.00 ตารางเมตร พร้อมจัดท าและ

ติดต้ังป้ายโครงการ (ราย ละเอียดก่อ

สร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบล 

โพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

108. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน 500,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก  สายทางซอยข้างบ้าน สะดวกข้ึน กรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง สะดวกในการสัญจร

ร้อยโทมานะ  สร้อยจิตร  ม.3 ภายในเขต เฉล่ีย 4.00  เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง เมตร  ยาว  235.00 เมตรหรือ

คิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 

940.00 ตารางเมตร พร้อมจัดท าและ

ติดต้ังป้ายโครงการ (ราย ละเอียดก่อ

สร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบล 

โพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

109. โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างขนาดเสา 500,000 ไฟฟ้าส่องสว่าง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(คุ้มบ้านหนองบ่อ)  ม.3  บ้านหนอง สะดวกข้ึน ไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร  พร้อมโคม 1 สาย สะดวกในการสัญจร

พลวงน้อย ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ก่ิงเด่ียวและ อุปกรณ์ครบชุด  

จ านวน 10 ชุด ความ ยาวไม่น้อยกว่า

400.00 เมตร พร้อม จัดท าและติดต้ัง

ป้ายโครงการ(รายละเอียด ก่อสร้าง

ตามแบบท่ีเทศบาลต าบล โพธ์ิกลาง 

ก าหนด)

176



ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

110. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน 500,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก  สายทางไผ่หวาน  สะดวกข้ึน กรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง สะดวกในการสัญจร

บ้านหนองพลวงมะนาว   ม.4  ภายในเขต เฉล่ีย 4.00  เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง เมตร  ยาว  235.00 เมตรหรือ

คิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 

940.00 ตารางเมตร พร้อมจัดท าและ

ติดต้ังป้ายโครงการ (ราย ละเอียดก่อ

สร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบล 

โพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

111. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน 500,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองน้อย สะดวกข้ึน กรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง สะดวกในการสัญจร

บ้านหนองพลวงน้อย ม.4 ภายในเขต เฉล่ีย 5.00  เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง เมตร  ยาว  188.00 เมตรหรือ

คิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 

940.00 ตารางเมตร พร้อมจัดท าและ

ติดต้ังป้ายโครงการ (ราย ละเอียดก่อ

สร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบล 

โพธ์ิกลางก าหนด)

178



ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

112. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน 500,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าตลาด ช.บ้าน สะดวกข้ึน กรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง สะดวกในการสัญจร

หนองพลวงมะนาว ม.4 ภายในเขตเทศบาล เฉล่ีย 9.00  เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 

ต าบลโพธ์ิกลาง เมตร  ยาว  104.00 เมตรหรือ

คิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 

936.00 ตารางเมตร พร้อมจัดท าและ

ติดต้ังป้ายโครงการ (ราย ละเอียดก่อ

สร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบล 

โพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

113. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือใช้เป็นทางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม 230,000 รางระบายน้ า สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง

เสริมเหล็ก รูปตัววี บริเวณบ้านตรงข้าม เหล็ก  รูปตัววี ขนาดปากรางกว้างเฉล่ีย ยาว 67 เมตร น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี

อนามัยหนองพลวงมะนาว บ้านหนองพลวง 3.00 เมตร ยาวรวม 67.00 เมตร 

มะนาว ม.4 ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ลึกเฉล่ีย  1.20 เมตร พร้อมจัดท า

และติดต้ังป้าย โครงการ (รายละเอียด

ก่อสร้างตามแบบ ท่ีเทศบาลต าบล

โพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

114. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน 180,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก  สายทางซอยไหว้ครู สะดวกข้ึน กรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง สะดวกในการสัญจร

(ซอยข้างบ้านเลขท่ี 163) บ้านหนองพุดซา เฉล่ีย 3.00  เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 

หมู่ท่ี 5  ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง เมตร  ยาว  57.00 เมตรหรือ

คิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 

171.00 ตารางเมตร พร้อมจัดท าและ

ติดต้ังป้ายโครงการ (ราย ละเอียดก่อ

สร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบล 

โพธ์ิกลางก าหนด)

181



ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

115. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน 42,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก  สายทางซอยหนองพุดซา สะดวกข้ึน กรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง สะดวกในการสัญจร

1/1  (ซอยข้างบ้านเลขท่ี 34/1 ถึงบ้าน เฉล่ีย 2.00  เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 

เลขท่ี 88)  บ้านหนองพุดซา  หมู่ท่ี 5 ภายใน เมตร  ยาว  38.00 เมตรหรือ

เขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง คิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 

76.00 ตารางเมตร พร้อมจัดท าและ

ติดต้ังป้ายโครงการ (ราย ละเอียดก่อ

สร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบล 

โพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

116. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน 87,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก  สายทางซอยหนองพุดซา สะดวกข้ึน กรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง สะดวกในการสัญจร

8/1  (ซอยข้างบ้านเลขท่ี 457)  เฉล่ีย 2.50  เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 

บ้านหนองพุดซา  หมู่ท่ี 5  ภายในเขตเทศบาล เมตร  ยาว  66.00 เมตรหรือ

ต าบลโพธ์ิกลาง คิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 

165.00 ตารางเมตร พร้อมจัดท าและ

ติดต้ังป้ายโครงการ (ราย ละเอียดก่อ

สร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบล 

โพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

117. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน 24,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก  สายทางซอยหนองพุดซา 3 สะดวกข้ึน กรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง สะดวกในการสัญจร

(ซอยข้างบ้านเลขท่ี 20)  บ้านหนองพุดซา  เฉล่ีย 4.00  เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 

หมู่ท่ี 5 ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง เมตร  ยาว  10.00 เมตรหรือ

หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร พร้อมปีกคอน

กรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2 ข้าง) หรือ 

รวมคิดพ้ืนท่ี คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

46.00 ตารางเมตร พร้อมจัดท าและ

ติดต้ังป้ายโครงการ (รายละเอียด

ก่อสร้างตามแบบท่ี เทศบาลต าบล

โพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

118. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน 53,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก  ซอยข้างบ้านเลขท่ี 99 สะดวกข้ึน กรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง สะดวกในการสัญจร

ถึงบ้านเลขท่ี 30 บ้านบึงแสนสุข  หมู่ท่ี 7 เฉล่ีย 2.50  เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 

ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง เมตร  ยาว  40.00 เมตรหรือ

คิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 

100.00 ตารางเมตร พร้อมจัดท าและ

ติดต้ังป้ายโครงการ (ราย ละเอียดก่อ

สร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบล 

โพธ์ิกลางก าหนด)

185



ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

119. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ 1,096,200 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟัลติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete)  สะดวกข้ึน แอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจร สะดวกในการสัญจร

สายทางจากแยกหนองปรือ ถึงประตูค่าย กว้างเฉล่ีย 6.00 เมตร ยาว 453.00

สุรนารี (ประตู3) บ้านบึงแสนสุข หมู่ 7  ภายใน เมตร หนา เฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมี

เขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง พ้ืนท่ีแอสฟัลติก คอนกรีตรวมไม่น้อย

กว่า 2,733.00  ตารางเมตรพร้อม

จัดท าและติดต้ังป้าย โครงการ (รายละ

เอียดก่อสร้างตามแบบ ท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลาง ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

120. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน 209,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก  ซอยข้างบ้านเลขท่ี 659  สะดวกข้ึน กรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง สะดวกในการสัญจร

บ้านศรีสมบูรณ์  หมู่ท่ี 8 ภายในเขตเทศ เฉล่ีย 4.00  เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 

บาลต าบลโพธ์ิกลาง เมตร  ยาว  99.00 เมตร หรือ

คิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 

396.00 ตารางเมตร พร้อมจัดท าและ

ติดต้ังป้ายโครงการ (ราย ละเอียดก่อ

สร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบล 

โพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

121. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร   470,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ASPHALTIC CONRETE สายทางบริเวณ สะดวกข้ึน ASPHALTIC CONCRETE ขนาดผิว สะดวกในการสัญจร

วัดโบสถ์  บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ม.9 ภาย จราจร กว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร  หนา

ในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง เฉล่ีย 0.05 เมตร ยาว 235.00 เมตร

หรือคิดพ้ืน ท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 

1,175.00   ตารางเมตรพร้อมจัดท า

และติดต้ังป้าย โครงการ(รายละเอียดก่อ

สร้างตามแบบท่ี เทศบาลต าบล

โพธ์ิกลาง ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

122. โครงการก่อสร้างการ์ดเรลบริเวณกองพัน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างการ์ดเรล ยาว 74.00 เมตร  140,000 การ์ดเรล ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 23 สะดวกข้ึน พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ  จ านวน 1ท่ี สะดวกในการสัญจร

บ้านสุรธรรมพิทักษ์ ม.9  ภายในเขตเทศบาล (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ี 

ต าบลโพธ์ิกลาง เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

123. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ถนนแบบผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ถนนแบบผิว  300,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางโรงเรียนเสนา สะดวกข้ึน จราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว สะดวกในการสัญจร

นุเคราะห์  ถึง  ซอย 7 บ้านค่ายสุรธรรม จราจรกว้าง เฉล่ีย 1.50 เมตร  

พิทักษ์ ม.9 ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง หนาเฉล่ีย0.15  เมตร ยาว 355.00  

เมตร หรือคิดพ้ืนท่ี คอนกรีตไม่น้อยกว่า  

532.50  ตารางเมตรพร้อมจัดท าและ

ติดต้ังป้าย โครงการ(รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบ ท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

124. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 4.00    280,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขท่ี  สะดวกข้ึน เมตร   หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  สะดวกในการสัญจร

317  ถึงบ้านเลขท่ี  305 ม.10 ภายใน ยาว  132.00 เมตร หรือคิดพ้ืนท่ีคอน

เขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง กรีตไม่น้อยกว่า 528.00 ตารางเมตร

พร้อมจัดท าและ ติดต้ังป้ายโครงการ

(รายละเอียดก่อสร้าง ตามแบบท่ี

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

125. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน 409,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเอฟเอ็ม สะดวกข้ึน กรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง สะดวกในการสัญจร

 ม.10 ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง เฉล่ีย 4.00  เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร  ยาว  190.00 เมตร หรือ

คิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 

760.00 ตารางเมตร พร้อมจัดท าและ

ติดต้ังป้ายโครงการ (ราย ละเอียดก่อ

สร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบล 

โพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

126. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือใช้เป็นทางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม 30,000 รางระบายน้ า สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง

เสริมเหล็กรูปตัววี บริเวณโครงการบ้าน เหล็ก  รูปตัววี ขนาดปากรางกว้างเฉล่ีย ยาว 37 เมตร น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี

พักสวัสดิการทหาร  โครงการ 1  ม.10 1.00 เมตร ยาวรวม 37.00 เมตร 

ภายในเขตเทศบาลต าบล โพธ์ิกลาง ลึกเฉล่ีย  0.50 เมตร พร้อมจัดท า

และติดต้ังป้าย โครงการ (รายละเอียด

ก่อสร้างตามแบบ ท่ีเทศบาลต าบล

โพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

127. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน 53,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขท่ี  สะดวกข้ึน กรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง สะดวกในการสัญจร

248 บ้านหนองไผ่พัฒนา ม.10 ภายใน เฉล่ีย 4.00  เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 

เขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง เมตร  ยาว  25.00 เมตร หรือ

คิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 

100.00 ตารางเมตร พร้อมจัดท าและ

ติดต้ังป้ายโครงการ (ราย ละเอียดก่อ

สร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบล 

โพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

128. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน 93,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างบ้านเลขท่ี สะดวกข้ึน กรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง สะดวกในการสัญจร

 368 บ้านหนองไผ่พัฒนา ม.10 ภายใน เฉล่ีย 4.00  เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 

เขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง เมตร  ยาว  44.00 เมตร หรือ

คิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
176.00 
ตารางเมตร

ติดต้ังป้ายโครงการ (ราย ละเอียดก่อ

สร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบล 

โพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

129. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน 78,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างบ้านเลขท่ี  สะดวกข้ึน กรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง สะดวกในการสัญจร

287 บ้านหนองไผ่พัฒนา ม.10 ภายในเขต เฉล่ีย 4.00  เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 

เทศบาลต าบล โพธ์ิกลาง เมตร  ยาว  37.00 เมตร หรือ

คิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 

148.00 ตารางเมตร พร้อมจัดท าและ

ติดต้ังป้ายโครงการ (ราย ละเอียดก่อ

สร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบล 

โพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

130. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน 85,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างบ้านเลขท่ี สะดวกข้ึน กรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง สะดวกในการสัญจร

 70  บ้านหนองไผ่พัฒนา   ม.10 ภายใน เฉล่ีย 4.00  เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 

เขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง เมตร  ยาว  40.00 เมตร หรือ

คิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 

160.00 ตารางเมตร พร้อมจัดท าและ

ติดต้ังป้ายโครงการ (ราย ละเอียดก่อ

สร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบล 

โพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

131. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน 53,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยอยู่สุข 4  สะดวกข้ึน กรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง สะดวกในการสัญจร

บ้านหนองไผ่พัฒนา   ม.10 ภายในเขตเทศ เฉล่ีย 4.00  เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 

บาลต าบลโพธ์ิกลาง เมตร  ยาว  25.00 เมตร หรือ

คิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 

100.00 ตารางเมตร พร้อมจัดท าและ

ติดต้ังป้ายโครงการ (ราย ละเอียดก่อ

สร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบล 

โพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

132. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน 52,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก  สายทางซอยข้างบ้านเลขท่ี สะดวกข้ึน กรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง สะดวกในการสัญจร

136 บ้านหนองไผ่พัฒนา ม.10 ภายใน เฉล่ีย 4.00  เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 

เขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง เมตร  ยาว  20.00 เมตร หรือ

คิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 

80.00 ตารางเมตร พร้อมจัดท าและ

ติดต้ังป้ายโครงการ (ราย ละเอียดก่อ

สร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบล 

โพธ์ิกลางก าหนด)

199



ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

133. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน 120,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมเหล็ก  สายทางซอย 9 เร่ิมต้นจาก สะดวกข้ึน กรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง สะดวกในการสัญจร

บ้านเลขท่ี 54  บ้านหนองปรือ  หมู่ท่ี 1 เฉล่ีย 3.00  เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 

ต าบลโพธ์ิกลาง  เมตร  ยาว  65.00 เมตร หรือ

คิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 

194.02 ตารางเมตร 

และฝาบ่อพัก น้ าขนาด 0.70 x 0.70

เมตร  จ านวน   2  ฝาพร้อมจัดท า 

และติดต้ังป้ายโครงการ (รายละเอียด

ก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาล

ต าบลโพธ์ิกลาง ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

134. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร (ช่วงท่ี 1)  ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 170,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมเหล็ก สายทางซอย ฮ.ตก เช่ือมซอย สะดวกข้ึน   3.00 เมตร ยาว 16.00  เมตรหนา สะดวกในการสัญจร

12 สิงหา  บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี 1  เฉล่ีย 0.15  เมตร  (ช่วงท่ี 2)  ขนาด

ต าบลโพธ์ิกลาง ผิวจราจร กว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว

40.00 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร

หรือคิด พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  

208.00  ตารางเมตรพร้อมจัดท าและ

ติดต้ังป้าย โครงการ(รายละเอียดก่อ

สร้างตามแบบท่ี เทศบาลต าบล

โพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

135. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 43,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเลขท่ี 130 สะดวกข้ึน เสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย สะดวกในการสัญจร

บ้านหนองปรือ  หมู่ท่ี 1 ต าบลโพธ์ิกลาง  3.00   เมตร ยาว  24.00  เมตร 

หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  หรือคิดพ้ืนท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 72.00  

ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดต้ัง

ป้าย โครงการ(รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบท่ี เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

136. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 100,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านเลขท่ี 70/2 สะดวกข้ึน เสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย สะดวกในการสัญจร

บ้านหนองปรือ  หมู่ท่ี 1  ต าบลโพธ์ิกลาง  3.00   เมตร ยาว  58.00  เมตร 

หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  หรือคิดพ้ืนท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 174.00  

ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดต้ัง

ป้าย โครงการ(รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบท่ี เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

137. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 55,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเลขท่ี 136  สะดวกข้ึน เสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย สะดวกในการสัญจร

บ้านหนองปรือ  หมู่ท่ี  1   ต าบลโพธ์ิกลาง  3.00   เมตร ยาว  30.00  เมตร 

หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  หรือคิดพ้ืนท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 90.00  

ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดต้ัง

ป้าย โครงการ(รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบท่ี เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

138. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 100,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยน้ าผ้ึงแลนด์ สะดวกข้ึน เสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย สะดวกในการสัญจร

 บ้านหนองพลวงน้อย   หมู่ท่ี 3   4.00   เมตร ยาว  44.00  เมตร 

ต าบลโพธ์ิกลาง หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  หรือคิดพ้ืนท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 176.00  

ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดต้ัง

ป้าย โครงการ(รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบท่ี เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

139. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 500,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบูรพาทิศ  สะดวกข้ึน เสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย สะดวกในการสัญจร

บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ท่ี 3  4.00   เมตร ยาว  317.00  เมตร 

 ต าบลโพธ์ิกลาง หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  หรือคิดพ้ืนท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,268.00  

ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดต้ัง

ป้าย โครงการ(รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบท่ี เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

140. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 340,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเลขท่ี 489  สะดวกข้ึน เสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย สะดวกในการสัญจร

บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ท่ี 4  4.00   เมตร ยาว  143.00  เมตร 

ต าบลโพธ์ิกลาง หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  หรือคิดพ้ืนท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 572.00  

ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดต้ัง

ป้าย โครงการ(รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบท่ี เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

141. โครงการก่อสร้างทางเช่ือมถนนแบบผิว เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างทางเช่ือมถนนแบบผิวจราจร 56,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมใจพัฒนา สะดวกข้ึน คอน กรีตเสริมเหล็ก  พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่ สะดวกในการสัญจร

บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ท่ี 8 ต าบลโพธ์ิกลาง น้อยกว่า 52.40 ตารางเมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร พร้อมทางเช่ือม

จ านวน 1 ข้าง หรือคิดพ้ืนท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 41.90 ตารางเมตร พร้อม

ลงไหล่ทางสองข้าง  กว้างข้างละ 

0.30 เมตร หรือปริมาณหิน คลุก 

ไม่น้อยกว่า 1.17 ลูกบาศก์เมตร 

พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ  

(รายละ เอียดก่อสร้างตามแบบท่ี

เทศบาลต าบล โพธ์ิกลางก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

142. โครงการก่อสร้างทางเช่ือมถนนแบบผิว เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างทางเช่ือมถนนแบบผิวจราจร 11,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคอนันต์ สะดวกข้ึน คอนกรีต เสริมเหล็ก พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่ สะดวกในการสัญจร

บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ท่ี 8 ต าบลโพธ์ิกลาง น้อยกว่า 13.00  ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 

0.15 เมตร พร้อมทางเช่ือม(แนวต้ัง 3.00

 เมตร แนวนอน 2.00 เมตร

จ านวน 2 ข้าง) หรือคิดพ้ืนท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตรพร้อมลงไหล่

ทางสองข้าง กว้างข้างละ 0.30  เมตร  

หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 0.52 

ลูกบาศก์เมตร ,ร้ือถอนคอนกรีตเดิม

ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 2.50 เมตร 

ยาว 4.00 เมตร หรือคิดพ้ืนท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 10.00 ตารางเมตร พร้อม

จัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ(รายละ

เอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาลฯ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

143. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 234,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา 21  สะดวกข้ึน เสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย สะดวกในการสัญจร

(ซอยร่มเย็น)  บ้านเลขท่ี 222  ถึงบ้าน  3.00   เมตร ยาว  130.00  เมตร 

เลขท่ี 724 บ้านศรีสมบูรณ์  หมู่ท่ี 8 หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  หรือคิดพ้ืนท่ี

ต าบลโพธ์ิกลาง คอนกรีตไม่น้อยกว่า 390.00  

ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางสองข้าง 

 กว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือปริมาณ

หินคลุกไม่น้อยกว่า 11.70  

ลูกบาศก์เมตรพร้อมจัดท าและติดต้ัง

ป้ายโครงการ (รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบท่ีเทศบาลต าบล โพธ์ิกลาง

ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

144. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอน เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต 244,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก  สายทางซอยธารทอง สะดวกข้ึน เสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย สะดวกในการสัญจร

ซอยแยกภายในซอย บ้านศรีสมบูรณ์  3.50   เมตร ยาว  104.00  เมตร 

หมู่ท่ี 8 ต าบลโพธ์ิกลาง หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  หรือคิดพ้ืนท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 364.00  

ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางสองข้าง 

 กว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือปริมาณ

หินคลุกไม่น้อยกว่า 9.36  

ลูกบาศก์เมตรพร้อมจัดท าและติดต้ัง

ป้ายโครงการ (รายละเอียดก่อสร้าง

ตามแบบท่ีเทศบาลต าบล โพธ์ิกลาง

ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

145. โครงการก่อสร้างถนนแบบ Asphaltic Concrete เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร   260,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายทางชุมชนอีสานเขียว บ้านหนอง สะดวกข้ึน ASPHALTIC CONCRETE ขนาดผิว สะดวกในการสัญจร

ไผ่พัฒนา หมู่ท่ี 10 ต าบลโพธ์ิกลาง จราจร กว้างเฉล่ีย 6.00 เมตร  หนา

เฉล่ีย 0.05 เมตร ยาว 109.00 เมตร

หรือคิดพ้ืน ท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 

654.00   ตารางเมตรพร้อมจัดท า

และติดต้ังป้าย โครงการ(รายละเอียดก่อ

สร้างตามแบบท่ี เทศบาลต าบล

โพธ์ิกลาง ก าหนด)
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

146. โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบล เพ่ือความสะดวกของ ปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาล 500,000 อาคารส านัก ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โพธ์ิกลาง ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ต าบลโพธ์ิกลาง  พร้อมจัดท าและติด งานเทศบาล สะดวกในการติดต่อ

ต้ังป้ายโครงการ (รายละเอียด ก่อ ต าบลโพธ์ิกลาง ราชการ

สร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง

ก าหนด)

147. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด เพ่ือใช้เป็นทางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด 1,100,000 รางระบายน้ า สามารถแก้ไขน้ าท่วมขัง กองช่าง

 บริเวณสายทางซอย 4 บ้านหนองพลวง คอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้างภาย ยาว 450 พ้ืนท่ี

มะนาว หมู่ท่ี 4 ภายในต าบลโพธ์ิกลาง ใน 0.40 เมตร ความยาว  เมตร

รวม 450.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 

เมตร หนา 0.12 เมตร 

 พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายโครงการ

 (ราย ละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ี

เทศบาลต าบล โพธ์ิกลางก าหนด)
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยุทธศาสตร์การบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
  1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 3 9,000,000 17 4,325,000 15 3,455,000 15 3,455,000 50 20,235,000

รวม 3 9,000,000   17 4,325,000   15 3,455,000    15 3,455,000   50 20,235,000    
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณ
สุข
  2.1 แผนงำนสำธำรณสุข 3 740,000 9 1,035,000 9 1,035,000 9 1,035,000 30 3,845,000
  2.2 แผนงำนงบกลำง 1 650,000      1 660,000       1 670,000      3 1,980,000

รวม 3         740,000     10 1,685,000   10 1,695,000    10 1,705,000 33 5,825,000      
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
 3.1 แผนงำนด้ำนกำรศึกษำ 16 7,621,500   39 8,416,500    39 8,391,500     39 8,416,500    133 32,846,000    
 3.2 แผนงำนด้ำนศำสนำวัฒนธรรม 5 760,000      5 760,000       5 760,000      15 2,280,000
     และนันทนำกำร

รวม 44 9,176,500   44 9,151,500    44 9,176,500   148 35,126,000    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 -2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง
ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
 4.1 แผนงำนด้ำนสังคมสงเครำะห์ 10 25,162,200 10 25,162,200 10 25,162,200 30 75,486,600
 4.2 แผนงำนด้ำนสร้ำงควำมเข้ม 1 200,000      1 200,000       1 200,000      3 600,000
แข็งของชุมชน
 4.3 แผนงำนด้ำนศำสนำวัฒนธรรม 1 250,000      1 250,000       1 250,000      3 750,000
และนันทนำกำร
 4.4 แผนงำนด้ำนกำรรักษำควำม 2 700,000 14 1,931,000 8 768,500 9 783,000 33 4,182,500
สงบภำยใน

รวม 2 700000 26 27,543,200 20 26,380,700  21 26,395,200 69 81,019,100    
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม
 5.1 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 1 100,000      1 100,000       1 100,000      3 300,000
 5.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 11 28,102,773 11 32,388,300  11 35,548,000   11 38,717,000  44 134,756,073

รวม 11 28,102,773 12 32,488,300 12 35,648,000  12 38,817,000 47 135,056,073  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 -2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง
ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เกษตร
 6.1 แผนงำนด้ำนกำรเกษตร 2 20,000 5 161,000 6 180,000 7 210,000 20 571,000

รวม 2 20,000       5 161,000     6 180,000      7 210,000     20 571,000        
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 7.1 แผนงำนด้ำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง 2 90,000 2 90,000 2 90,000 6 270,000
ของชุมชน

รวม 2 90,000       2 90,000        2 90,000       6 270,000        
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครง
สร้างพ้ืนฐาน
 8.1 แผนงำนด้ำนกำรพำนิชย์ 1 10,000,000  9 15,543,000  9 15,446,000   9 15,446,000  28 56,435,000    
 8.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 1 3,000,000 2 3,877,000 1 3,000,000 1 3,000,000 3 12,877,000
 8.3 แผนงำนกำรเกษตร 2 13,300,000  2 13,300,000   2 13,300,000  6 39,900,000    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 -2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง
ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

 8.4 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร 65 48,895,484  47 48,445,700  27 71,738,650   27 53,814,360  165 221,700,194   
กำรโยธำ

รวม 67 61,895,484    60 81,165,700    39 103,484,650   39 85,560,360    202 330,912,194     

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 -2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง
ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
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      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 และ 4  การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี/การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานด้านการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาของ จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนา 100,000 100,000 100,000 เทศบาลบรรลุวัตถุ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย กองการศึกษา

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ศักยภาพผู้เรียน ประสงค์ ถูกต้อง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวินัย เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาของ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา 200,000 200,000 200,000 เทศบาลบรรลุวัตถุ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย กองการศึกษา

คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมอันพึง โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วินัยคุณธรรม จริยธรรม ประสงค์ ถูกต้อง

ประสงค์ และค่านิยมอันพึงประสงค์

23.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

22.

ผ.03

ผ.03
ผ.02

ผ.03

73



      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 และ 4  การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี/การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานด้านการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาของ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 40,000 40,000 40,000 เทศบาลบรรลุวัตถุ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย กองการศึกษา

โรงเรียนเสนานุเคราะห์ จริยธรรม ประสงค์ ถูกต้อง

โครงการให้ความรู้เพ่ือการส่งเสริม เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาของ จัดกิจกรรมให้ความรู้เพ่ือการ 60,000 60,000 60,000 เทศบาลบรรลุวัตถุ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย กองการศึกษา

สุขภาพ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ส่งเสริมสุขภาพ ประสงค์ ถูกต้อง

24.

25.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

ผ.03

ผ.03
ผ.02

ผ.03

74



      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 และ 4การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี/การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานด้านการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการสร้างสรรค์กระบวนการคิดสู่ เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาของ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ 40,000 40,000 40,000 เทศบาลบรรลุวัตถุ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย กองการศึกษา

อัจฉริยะ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ กระบวนการคิดสู่อัจฉริยะ ประสงค์ ถูกต้อง

โครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติด เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาของ จัดกิจกรรมโรงเรียนสีขาวต้าน 60,000 60,000 60,000 เทศบาลบรรลุวัตถุ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย กองการศึกษา

และอบายมุข โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ยาเสพติดและอบายมุข ประสงค์ ถูกต้อง

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

(ผลผลิตของโครงการ)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

26.

27.

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.03

ผ.03
ผ.02

ผ.03

75



      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 และ 4การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี/การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานด้านการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือ เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาของ เพ่ือให้นักเรียนมีวินัย มีความ 50,000 50,000 50,000 เทศบาลบรรลุวัตถุ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย กองการศึกษา

พ ฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนบ้านหนองพลวง รับผิดชอบปฎิบัติตามหลัก ประสงค์ ถูกต้อง

เบ้ืองต้นของศาสนาท่ีตนนับ

ถือ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาของ เพ่ือให้นักเรียนได้รับการสอน 50,000 50,000 50,000 เทศบาลบรรลุวัตถุ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย กองการศึกษา

เรียน NT,Onet โรงเรียนบ้านหนองพลวง เสริม  พัฒนาด้านกระบวนการ ประสงค์ ถูกต้อง

คิด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ท่ี

28.

29.

ผ.03

ผ.03
ผ.02

ผ.03

76



      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 และ 4การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี/การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานด้านการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติด เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาของ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็น 50,000 50,000 50,000 เทศบาลบรรลุวัตถุ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย กองการศึกษา

และอบายมุข โรงเรียนบ้านหนองพลวง สถานศึกษาสีขาว ประสงค์ ถูกต้อง

โครงการวัยรุ่นสดใสไม่ท้องก่อนวัยเรียน เพ่ือนักเรียนมีความรู้และความเข้าใจ จัดอบรมให้ความรู้ทางด้าน 50,000 50,000 50,000 เทศบาลบรรลุวัตถุ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย กองการศึกษา

เร่ืองเพศศึกษาและพัฒนาการของ วิชาการ ประสงค์ ถูกต้อง

ตนเองเม่ือเข้าสู่วัยรุ่น

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

30.

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

31.

ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

ผ.03

ผ.03
ผ.02

ผ.03

77



      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 และ 4การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี/การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานด้านการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เด็กเล็กของ ศพด.ทต.โพธ์ิกลาง 21,500 21,500 21,500 21,500 เด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม เด็กเล็กมีพัฒนาการครบ กองการศึกษา

ร้อยละ 90 ท้ัง 4 ด้าน

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียนให้ เด็กเล็กของ ศพด.ทต.โพธ์ิกลาง 15,000 15,000 15,000 15,000 เด็กเล็กได้รับเคร่ืองแบบ เด็กเล็กมีระเบียบวินัย กองการศึกษา

นักเรียน นักเรียนร้อยละ 100 ถูกต้อง

33.

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

32.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ท่ี

ผ.03

ผ.03
ผ.02

ผ.03

78



      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 และ 4การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี/การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานด้านการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ค่าจัดการเรียนการสอน เพ่ือจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน เด็กเล็กของ ศพด.ทต.โพธ์ิกลาง 85,000 85,000 85,000 85,000 เด็กเล็กมีส่ือการเรียน เด็กเล็กได้รับการส่งเสริม กองการศึกษา

วัสดุการศึกษาให้แก่เด็กเล็ก การสอน ร้อยละ 100 พัฒนาการตามวัย

ค่าหนังสือเรียน เพ่ือจัดซ้ือหนังสือเรียนให้กับเด็กเล็ก เด็กเล็กของ ศพด.ทต.โพธ์ิกลาง 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กเล็กได้รับเคร่ืองแบบ เด็กเล็กได้รรับความรู้และมี กองการศึกษา

นักเรียนร้อยละ 100 ทักษะท่ีเหมาะสมตามวัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

35.

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

34.

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

ผ.03

ผ.03

ผ.03
ผ.02

79



      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 และ 4การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี/การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานด้านการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กเล็กและนักเรียนได้รับ เด็กเล็ก  และเด็กนักเรียน 2 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 เด็กเล็กและนักเรียนได้รับ เด็กเล็กและเด็กนักเรียน กองการศึกษา

ประทานอาหารท่ีมีคุณภาพครบ 5 แห่ง (โรงเรียนบ้าน ประทานอาหารครบ 5 หมู่ ได้รับประทานอาหารท่ีมี

หมู่ มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย หนองพลวงและโรงเรียน ร้อยละ 100 คุณภาพครบ 5 หมู่

เสนานุเคราะห์)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

36.

งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

ผ.03

ผ.03
ผ.02

ผ.03

80



      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 และ 4การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี/การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานด้านการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือให้เด็กเล็กมีสุขภาพแข็งแรง เด็กเล็กของ ศพด.ทต.โพธ์ิกลาง 280,000 280,000 280,000 280,000 เด็กเล็กได้รับประทาน เด็กเล็กได้รับประทาน กองการศึกษา

สถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ได้รับสารอาหาร ครบ 5 หมู่ อาหารครบ 5 หมู่ อาหารท่ีมีคุณภาพครบ

มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ร้อยละ 100  5 หมู่

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

37.

เป้าหมาย

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค์

ผ.03

ผ.03

ผ.03
ผ.02

81



      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 และ 4การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี/การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานด้านการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) เพ่ือให้เด็กเล็กและเด็กนักเรียน เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 เด็กเล็กและเด็กนักเรียน เด็กเล็กและเด็กนักเรียน กองการศึกษา

 โรงเรียน มีสุขภาพท่ีแข็งแรง มีพัฒนาการ  2 แห่ง (ศพด.ทต.โพธ์ิกลาง , ได้รับอาหารเสริม (นม) มีสุขภาพท่ีแข็งแรงและ

เหมาะสมตามวัย ศพด.ร.23) และเด็กนักเรียน ร้อยละ 90 มีพัฒนาการเหมาะสม

ในโรงเรียน 2 แห่ง (ร.ร.เสนานุ ตามวัย

เคราะห์ร.ร.บ้านหนองพลวง)

38.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

ผ.03

ผ.03
ผ.02

ผ.03

82



      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 และ 4การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี/การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานด้านการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 ค่าอุปกรณ์การเรียน เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนให้กับ เด็กเล็กของ ศพด.ทต.โพธ์ิกลาง 10,000    10,000 10,000 10,000 มีอุปกรณ์การเรียนให้กับ เด็กเล็กได้รับความรู้และมี กองการศึกษา

เด็กเล็ก เด็กเล็ก ร้อยละ 100 ทักษะท่ีเหมาะสมตามวัย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผ.03

ผ.03
ผ.02
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      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 และ 4  การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี/การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานด้านการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาของ จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนา 100,000 100,000 100,000 เทศบาลบรรลุวัตถุ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย กองการศึกษา

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ศักยภาพผู้เรียน ประสงค์ ถูกต้อง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวินัย เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาของ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา 200,000 200,000 200,000 เทศบาลบรรลุวัตถุ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย กองการศึกษา

คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมอันพึง โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วินัยคุณธรรม จริยธรรม ประสงค์ ถูกต้อง

ประสงค์ และค่านิยมอันพึงประสงค์

23.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

22.

ผ.03

ผ.03
ผ.02

ผ.03

73



      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 และ 4  การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี/การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานด้านการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาของ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 40,000 40,000 40,000 เทศบาลบรรลุวัตถุ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย กองการศึกษา

โรงเรียนเสนานุเคราะห์ จริยธรรม ประสงค์ ถูกต้อง

โครงการให้ความรู้เพ่ือการส่งเสริม เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาของ จัดกิจกรรมให้ความรู้เพ่ือการ 60,000 60,000 60,000 เทศบาลบรรลุวัตถุ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย กองการศึกษา

สุขภาพ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ส่งเสริมสุขภาพ ประสงค์ ถูกต้อง

24.

25.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

ผ.03

ผ.03
ผ.02

ผ.03

74



      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 และ 4การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี/การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานด้านการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการสร้างสรรค์กระบวนการคิดสู่ เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาของ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ 40,000 40,000 40,000 เทศบาลบรรลุวัตถุ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย กองการศึกษา

อัจฉริยะ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ กระบวนการคิดสู่อัจฉริยะ ประสงค์ ถูกต้อง

โครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติด เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาของ จัดกิจกรรมโรงเรียนสีขาวต้าน 60,000 60,000 60,000 เทศบาลบรรลุวัตถุ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย กองการศึกษา

และอบายมุข โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ยาเสพติดและอบายมุข ประสงค์ ถูกต้อง

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

(ผลผลิตของโครงการ)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

26.

27.

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.03

ผ.03
ผ.02

ผ.03

75



      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 และ 4การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี/การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานด้านการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือ เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาของ เพ่ือให้นักเรียนมีวินัย มีความ 50,000 50,000 50,000 เทศบาลบรรลุวัตถุ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย กองการศึกษา

พ ฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนบ้านหนองพลวง รับผิดชอบปฎิบัติตามหลัก ประสงค์ ถูกต้อง

เบ้ืองต้นของศาสนาท่ีตนนับ

ถือ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาของ เพ่ือให้นักเรียนได้รับการสอน 50,000 50,000 50,000 เทศบาลบรรลุวัตถุ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย กองการศึกษา

เรียน NT,Onet โรงเรียนบ้านหนองพลวง เสริม  พัฒนาด้านกระบวนการ ประสงค์ ถูกต้อง

คิด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ท่ี

28.

29.

ผ.03

ผ.03
ผ.02

ผ.03

76



      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 และ 4การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี/การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานด้านการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติด เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาของ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็น 50,000 50,000 50,000 เทศบาลบรรลุวัตถุ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย กองการศึกษา

และอบายมุข โรงเรียนบ้านหนองพลวง สถานศึกษาสีขาว ประสงค์ ถูกต้อง

โครงการวัยรุ่นสดใสไม่ท้องก่อนวัยเรียน เพ่ือนักเรียนมีความรู้และความเข้าใจ จัดอบรมให้ความรู้ทางด้าน 50,000 50,000 50,000 เทศบาลบรรลุวัตถุ เทศบาลด าเนินการเบิกจ่าย กองการศึกษา

เร่ืองเพศศึกษาและพัฒนาการของ วิชาการ ประสงค์ ถูกต้อง

ตนเองเม่ือเข้าสู่วัยรุ่น

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

30.

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

31.

ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

ผ.03

ผ.03
ผ.02

ผ.03

77



      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 และ 4การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี/การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานด้านการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เด็กเล็กของ ศพด.ทต.โพธ์ิกลาง 21,500 21,500 21,500 21,500 เด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม เด็กเล็กมีพัฒนาการครบ กองการศึกษา

ร้อยละ 90 ท้ัง 4 ด้าน

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียนให้ เด็กเล็กของ ศพด.ทต.โพธ์ิกลาง 15,000 15,000 15,000 15,000 เด็กเล็กได้รับเคร่ืองแบบ เด็กเล็กมีระเบียบวินัย กองการศึกษา

นักเรียน นักเรียนร้อยละ 100 ถูกต้อง

33.

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

32.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ท่ี

ผ.03

ผ.03
ผ.02

ผ.03

78



      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 และ 4การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี/การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานด้านการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ค่าจัดการเรียนการสอน เพ่ือจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน เด็กเล็กของ ศพด.ทต.โพธ์ิกลาง 85,000 85,000 85,000 85,000 เด็กเล็กมีส่ือการเรียน เด็กเล็กได้รับการส่งเสริม กองการศึกษา

วัสดุการศึกษาให้แก่เด็กเล็ก การสอน ร้อยละ 100 พัฒนาการตามวัย

ค่าหนังสือเรียน เพ่ือจัดซ้ือหนังสือเรียนให้กับเด็กเล็ก เด็กเล็กของ ศพด.ทต.โพธ์ิกลาง 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กเล็กได้รับเคร่ืองแบบ เด็กเล็กได้รรับความรู้และมี กองการศึกษา

นักเรียนร้อยละ 100 ทักษะท่ีเหมาะสมตามวัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

35.

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

34.

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

ผ.03

ผ.03

ผ.03
ผ.02

79



      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 และ 4การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี/การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานด้านการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กเล็กและนักเรียนได้รับ เด็กเล็ก  และเด็กนักเรียน 2 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 เด็กเล็กและนักเรียนได้รับ เด็กเล็กและเด็กนักเรียน กองการศึกษา

ประทานอาหารท่ีมีคุณภาพครบ 5 แห่ง (โรงเรียนบ้าน ประทานอาหารครบ 5 หมู่ ได้รับประทานอาหารท่ีมี

หมู่ มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย หนองพลวงและโรงเรียน ร้อยละ 100 คุณภาพครบ 5 หมู่

เสนานุเคราะห์)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

36.

งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

ผ.03

ผ.03
ผ.02

ผ.03

80



      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 และ 4การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี/การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานด้านการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือให้เด็กเล็กมีสุขภาพแข็งแรง เด็กเล็กของ ศพด.ทต.โพธ์ิกลาง 280,000 280,000 280,000 280,000 เด็กเล็กได้รับประทาน เด็กเล็กได้รับประทาน กองการศึกษา

สถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ได้รับสารอาหาร ครบ 5 หมู่ อาหารครบ 5 หมู่ อาหารท่ีมีคุณภาพครบ

มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ร้อยละ 100  5 หมู่

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

37.

เป้าหมาย

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค์

ผ.03

ผ.03

ผ.03
ผ.02

81



      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 และ 4การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี/การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานด้านการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) เพ่ือให้เด็กเล็กและเด็กนักเรียน เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 เด็กเล็กและเด็กนักเรียน เด็กเล็กและเด็กนักเรียน กองการศึกษา

 โรงเรียน มีสุขภาพท่ีแข็งแรง มีพัฒนาการ  2 แห่ง (ศพด.ทต.โพธ์ิกลาง , ได้รับอาหารเสริม (นม) มีสุขภาพท่ีแข็งแรงและ

เหมาะสมตามวัย ศพด.ร.23) และเด็กนักเรียน ร้อยละ 90 มีพัฒนาการเหมาะสม

ในโรงเรียน 2 แห่ง (ร.ร.เสนานุ ตามวัย

เคราะห์ร.ร.บ้านหนองพลวง)

38.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

ผ.03

ผ.03
ผ.02

ผ.03

82



      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 และ 4การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี/การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานด้านการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 ค่าอุปกรณ์การเรียน เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนให้กับ เด็กเล็กของ ศพด.ทต.โพธ์ิกลาง 10,000    10,000 10,000 10,000 มีอุปกรณ์การเรียนให้กับ เด็กเล็กได้รับความรู้และมี กองการศึกษา

เด็กเล็ก เด็กเล็ก ร้อยละ 100 ทักษะท่ีเหมาะสมตามวัย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผ.03

ผ.03
ผ.02
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        ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  การพัฒนาระบบโลจิศติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

  8.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัสติกคอนกรีต  -เพ่ือปรับปรุงถนนท่ีมีสภาพเป็น ด าเนินกการปูแอสฟัสติกคอนกรีต 15,800,000  15,800,000  15,800,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนสายหนองพลวงน้อย หมู่ท่ี 3 ต าบล หลุมเป็นนบ่อให้สามารถใช้งานได้ดี หนา0.05 เมตร กว้างเฉล่ีย 5 สะดวกในการสัญจร ทต.โพธ์ิกลาง

โพธ์ิกลาง ถึง ต าบลหนองบัวศาลา  -เพ่ือลดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมา เมตร ยาว 7,900 เมตร หรือมีพ้ืน อบจ.นม.

( พร้อมตีเส้นจราจร) ของประชาชนท่ีใช้ถนนสายน้ี ท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 39,500 หน่วยงานอ่ืน

 -เพ่ือความสะดวกในการขนพืชผล  เมตร พร้อมตีเส้นแบ่งจราจร ท่ีเก่ียวข้อง

ทางการเกษตร

 -เพ่ือลดปัญหาการจราจรในช่วง

เวลาเร่งด่วน

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)
แบบ ผ.02/1

214



      ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 และ 4  การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี/การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมือง

น่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 และ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา/ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 แผนงานด้านการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา เพ่ือส่งเสริมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา เด็กเล็กใน ศพด. ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของเด็กเล็กท่ีเข้า เด็กได้รับการส่งเสริม กองการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เด็กมีโอกาสได้ร่วมประกอบพิธี เด็กเล็กในศพด.ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของเด็กเล็กท่ีเข้า
เด็กได้เห็นความส าคัญของ

กองการศึกษา

เน่ืองในวันมาฆบูชา ทางพระพุทธศาสน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ร่วมกิจกรรมทางศาสนา
วันมาฆบูชา

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

1.

2.

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)
ผ.06
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการหนูน้อยอาเซียน เด็กรู้จักเรียนรู้และได้รู้ข้อมูลรอบด้าน เด็กเล็กในศพด.ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้
ร้อยละของเด็กเล็ก

เด็กเล็กมีทักษะพ้ืนฐาน กองการศึกษา

เก่ียวกับประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
มีความสามารถในการพูด

ด้านภาษา,การแต่งกาย,วิถีชีวิต, อาเซียน ทักทาย เป็นภาษาอาเซียน

วัฒนธรรม  ประเทศต่างๆได้

โครงการส่งเสริมพุทธศาสนา เพ่ือส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ผู้เรียนมี เด็กเล็กในศพด.ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้
ร้อยละของเด็กเล็ก

เด็กเล็กได้ใส่ชุดขาสในวัน กองการศึกษา

ใส่ชุดขาวในวันพระ คุณธรรมจริยธรรม งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
พระ ฝึกการมีระเบียบวินัย

ทางพุทธศาสนา และสมาธิ

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุม เพ่ือป้องกันควบคุมโรคติดต่อภายใน เด็กเล็กในศพด.ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้
ร้อยละของเด็กเล็ก

เด็กเล็กรู้จักสุขอนนามัย กองการศึกษา

โรคติดต่อ ศพด. ทต.โพธ์ิกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ปลอดภัยจากโรคติดต่อ
ของตัวเองในการป้องกัน

โรคติดต่อ

โครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ เด็กเล็กได้พัฒนาการด้านร่างกาย เด็กเล็กในศพด.ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของเด็กเล็ก เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย กองการศึกษา

 อารมณ์ สังคมและสติปัญญา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ มีสุขภาพดีและแข็งแรง อารมณ์สังคมและสติปัญญา

ในระดับดี สุขภาพแข็งแรง 

3.

5.

6.

4.
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการแปรงฟันให้ถูกวิธี เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพช่องปากและสุขภาพ เด็กเล็กในศพด.ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้
ร้อยละของเด็กเล็ก เด็กมีสุขภาพช่องปากและ

กองการศึกษา

ฟันท่ีดีและแปรงฟันให้ถูกวิธี งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ มีสุขภาพฟันท่ีดี สุขภาพฟันท่ีดีและเด็กแปรง

ฟันได้ถูกวิธี

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เด็กมีโอกาสได้ร่วมประกอบพิธี เด็กเล็กใน ศพด. ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้
ร้อยละของเด็กเล็ก

เด็กได้เห็นความส าคัญของ กองการศึกษา

เน่ืองในวันวิสาขบูชา ทางพระพุทธศาสนา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทาง วันวิสาขบูชา

ศาสนา

โครงการจัดงานพิธีไหว้ครู เพ่ือให้เด็กเล็กเห็นความส าคัญของวัน เด็กเล็กใน ศพด. ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของเด็กเล็กท่ีเข้า เด็กเล็กเห็นความส าคัญของ กองการศึกษา

ไหว้ครู เด็กเล็กได้แสดงสัมมาคารวะการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ร่วมกิจกรรม วันไหว้ครู

บูชา การแสดงความนับถือเทิดทูน

โครงการเย่ียมบ้านเด็ก เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ศพด. เด็กเล็กในศพด.ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้
ร้อยละของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

และผู้ปกครอง งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ท่ีผู้ปกครองเห็นความ
มีความสัมพันธ์อันดี

ส าคัญ กับผู้ปกครอง และน า

ข้อมูลท่ีได้มาประกอบการ

จัดการเรียนรู้

10.

7.

8.

9.
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการประชาสัมพันธ์การด าเนิน เพ่ือให้ชุมชนทราบเก่ียวกับการด าเนิน เด็กเล็กในศพด.ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้
ร้อยละของเด็กเล็ก ชุมชนได้ทราบถึงการ

กองการศึกษา

งานของ ศพด.ทต.โพธ์ิกลาง งานของ ศพด.ทต.โพธ์ิกลาง งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ท่ีเข้าเรียน ด าเนินงานของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

โครงการกิจกรรม 5 ส เพ่ือให้เป็น ศพด. น่าอยู่ เด็กเล็กใน ศพด. ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้
ร้อยละของ ศพด. น่าอยู่

ศพด.เป็นระเบียบสะอาด กองการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ น่าอยู่

โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เด็กเล็กใน ศพด. ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของเด็กมีคุณธรรม เด็กเล็กได้รับการพัฒนา กองการศึกษา

จริยธรรม งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ จริยธรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน ส่งเสริมให้เด็กเล็กมีพัฒนานการท่ีสม เด็กเล็กใน ศพด. ทต.โพธ์ิกลาง ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ร้อยละของเด็กมีพัฒนา เด็กเล็กได้รับการ กองการศึกษา

การสอนระดับประถมวัย วัยครบท้ัง 4 ด้าน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การตามวัยครบท้ัง 4 ด้าน พัฒนาตามวัย

และเต็มศักยภาพ

14.

13.

11.

12.
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