
 
 

 

ส่วนที่ ๑ส่วนที่ ๑  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ     
ประกอบด้วย 

     หมู่ที่  2  บ้านหนองค ู
      หมู่ที่  3  บ้านสีจาน 
       หมู่ที่  ๔  บ้านหนองขุ่น 
         หมู่ที่  7  บ้านพวงพยอม 

เทศบาลแบ่งเขตการปกครองดังนี้ 
ชุมชนที่  ๑  ชุมชนหนองขุ่น 1  (หมู่ที่ 4)   
ชุมชนที่  ๒  ชุมชนหนองขุ่น 2  (หมู่ที่ 4)   
ชุมชนที่  ๓  ชุมชนสจีาน  1     (หมู่ที่ 3)   
ชุมชนที่  ๔  ชุมชนสจีาน  2     (หมู่ที่ 3)   
ชุมชนที่  ๕  ชุมชนหนองคู 1    (หมูท่ี่ 2)  
ชุมชนที่  ๖  ชุมชนหนองคู 2    (หมู่ที่ 2) 
ชุมชนที่  7  ชุมชนหนองคู 3    (หมู่ที่ 2)  
ชุมชนที่  8  ชุมชนพวงพยอม   (หมู่ที่ 7) 

สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ (ปัจจบุันเป็นเทศบาลขนาดเล็ก) 
              ตั้งอยู่เลขที่  378  หมู่  7  ตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  
  -  โทรศัพท์  044-397-162   

  สภาพทั่วไป 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลขามทะเลสอ  กิ่งอำเภอขามทะเลสอ ต่อมาได้มี
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 มีนาคม 2506 เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลขามทะเลสอ กิ่งอำเภอขามทะเลสอ อำเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดตั้งสุขาภิบาลขามทะเลสอขึ้น  เพื่อประโยชน์ในการบำรุงท้องถิ่นให้เจริญยิ่งขึ้น มีพื้นที่ 
5.18 ตารางกิโลเมตร 

ต่อมาปี พ.ศ.2542 ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ .ศ. 2542 ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่  24 
กุมภาพันธ์ 2542 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม  2542  เป็นต้นไป 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ เป็นพื้นที่ชุมชนที่ผังเมืองรวมได้กำหนดให้เป็นเขตที่อยู่อาศัยมีนักธุรกิจเข้ามา
ประกอบธุรกิจสร้างบ้านจัดสรร  และที่ดินจัดสรรหลายโครงการ  โดยที่ตั้งของเทศบาลอยู่ในอำเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา มีระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ  22  กิโลเมตร 

 

 

 



 
 

พื้นที่  มีพื้นที่  5.18  ตารางกิโลเมตร  หรือ  3,243  ไร่  50 ตารางวา หรือประมาณร้อยละ 2.59 ของ
พื้นที่อำเภอขามทะเลสอ (อำเภอขามทะเลสอมีพื้นที่ประมาณ 200 ตารางกิโลเมตร) หรือประมาณร้อยละ 0.025 ของ
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ประมาณ 20,493.9 ตารางกิโลเมตร) 

อาณาเขต   

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ 

ทิศใต ้   ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  บ้านโคกแฝก,องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  บ้านน้ำฉา่,องค์การบริหารส่วนตำบลโปง่แดง,  

      องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ 

 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล พ.ศ. 2542  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา      
เมื่อวันที่   24  กุมภาพันธ์ 2542  มีผลบังคับใช้ในวันที่  25 พฤษภาคม 2542  มีผลให้สุขาภิบาลขามทะเลสอ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลขามทะเลสอ และต้องเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลขึ้น  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2554  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้ครบวาระการดำรง
ตำแหน่งครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 29  ธันวาคม  2553 และเทศบาลได้จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล     
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554  โดยสามารถเปรียบเทียบผลการเลือกตั้งทั้งสองครั้งได้ดังนี้ 

 (ข้อมูล  ณ กุมภาพันธ์  2554  สำนักปลัดเทศบาล) 

ข้อมูล 
                  การเลือกตั้ง 

30 ธันวาคม 
2549 

6  กุมภาพันธ์  
2554 

1. การแบ่งเขตเลือกตั้ง  ( เขต ) 
2. หน่วยการเลือกตั้ง   ( หน่วย ) 
3. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง       ( รวม ) 
            ชาย 
            หญิง 
4.    ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง   ( รวม ) 
       คิดเป็นร้อยละ 
       บัตรเสีย    (ใบ ) 
       คิดเป็นร้อยละ 
            จำนวนผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิแต่ไม่ลงคะแนน 
       คิดเป็นร้อยละ 

2 
6 

2,942 
1,416 
1,526 
2,369 
80.52 
153 
6.45 
38 

1.60 

2 
7 

3,063 
1,476 
1,587 
2,616 
85.40 
171 
6.53 
33 

1.26 
 

  
 จากสถิติข้างต้น  แสดงให้เห็นว่า  ประชาชนในเขตเทศบาลมีความตื่นตัวและให้ความสนใจในการเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่นมากขึ้น ส่งผลให้การปกครองในระดับท้องถิ่นดำเนินไปด้วยความก้าวหน้า และบริหารงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 
 

 
 



 
 

3.  ประชากร 

3.1  จำนวนประชากร  (ข้อมูล ณ เดือน  พฤษภาคม  2562) 

      -  แยกตามหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 
จำนวนประชากร  

  หมายเหตุ ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน 

2    (บ้านหนองคู) 

3    (บ้านสีจาน) 

4    (บ้านหนองขุ่น) 

7    (บ้านพวงพยอม) 

719 

453 

599 

355 

755 

424 

     606 

336 

1,174 

877 

 
 
 
 
 
 

1,205  

 
 
 
 

691 

691 

439 

400 

527 

 

รวม 2,126 2,121 4,247 2,057  

           -  แยกตามอายุ   

หมู่ที่ 0 – 6 ป ี 7 – 12 ปี 13 – 17 ปี 18 – 60 ป ี 61  ปีขึ้นไป รวม หมายเหตุ 

2 

3 

4 

7 

104 

43 

85 

66 

86 

40 

88 

31 

83 

47 

56 

39 

962 

522 

770 

485 

239 

225 

216 

70 

1,474 

877 

1,205 

691 

 

รวม 298 235 225 2,739 750 4,247  

4.  โครงสร้างพื้นฐาน (ข้อมูล กองช่าง ณ  มิถุนายน  2562) 

4.1 การคมนาคม / ขนส่ง 
       ด้านการคมนาคม   
  ในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  มีถนนสายหลักที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของกรมทางหลวง

แผ่นดิน  จำนวน  1  สาย  ได้แก่  ถนนสายโคกกรวด-โนนไทย  หมายเลข  2068  และมีถนนที่อยู่ในความดูแลและ
รับผิดชอบของเทศบาลฯ  จำนวน  121  สาย  ทางแยกเป็นถนนสายหลัก  จำนวน  6  สายทาง  ดังนี้ 

ถนนสายจุฬาพัฒนา - โป่งแดง   บ้านหนองคู   หมู่ที่  2 
ถนนสาย รพช. ขามทะเลสอ - บ้านโนน  บ้านหนองคู   หมู่ที่  2 
ถนนสายข้างโรงพยาบาลขามทะเลสอ  บ้านพวงพยอม   หมู่ที่  7 
ถนนสายบ้านโคกแฝก    บ้านพวงพยอม   หมู่ที่  7 
ถนนสายชาญชลาศัลย์ – อ้อมใหญ่   บ้านหนองขุ่น   หมู่ที่  4 
ถนนซอยศรีจันทร์     บ้านสีจาน   หมู่ที่  3 

ถนนในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  มีความยาวทั้งสิ้น  36,609  เมตร  ประกอบด้วย  ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนลาดยาง  ถนนหินคลุก  และถนนลูกรัง/ถนนดิน  

เส้นทางขนส่งทางบกมีรถโดยสารประจำทาง  สายนครราชสีมา  – ขามทะเลสอ วันละประมาณ  25  เที่ยว 
นอกจากนี้ยังมีรถประจำทางสายนครราชสีมา – ด่านขุนทด และสายนครราชสีมา - โคกสูง  ผ่าน 

 
 



 
 

การจราจร 
การจราจรในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  มีปริมาณหนาแน่นในช่วงเวลา 07.30 น. และ 16.30 น.

บริเวณถนนสายหลัก (โคกกรวด-โนนไทย) โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา และโรงเรียนอนุบาลรัฐ
ราษฎร์รังสรรค์ นอกจากนี้บริเวณทางเข้าตลาดสดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  สี่แยกถนนโคกกรวด - โนนไทยตัดกับถนน
จุฬาพัฒนาและถนนชาญชลาศัลย์  ปัจจุบันได้มีการติดตั้ งสัญญาณไฟจราจรโดยกรมทางหลวงฯ  ดำเนินการติดตั้ง
ประมาณช่วงปลายปี  2558  ทำให้ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ  ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนมากยิ่งขึ้น 

4.2  การไฟฟ้า 
การบริการกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ดำเนินการโดยหน่วยบริการผู้ใช้กระแสไฟฟ้า

อำเภอขามทะเลสอ ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  ส่วนเทศบาลตำบลขามทะเลสอ จะรับผิดชอบเฉพาะ
ในการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อติดตั้งซ่อมแซมให้แสงสว่างตามถนน  ตรอก  ซอย และพื้นที่สาธารณะรวมถึงจุดเสี่ยงต่างๆ 
เพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาซึ่งเทศบาลฯ ได้กำหนดติดตั้งดวงโคม ไฟฟ้า
สาธารณะ เพื่อให้ความสว่างเป็นชนิด ฟลูออเรสเซนต์ 36  วัตต์ จำนวน  350 โคม และชนิดฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์  
จำนวน  150  โคม  และจะดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมอีกประมาณ  10  จุด 

4.3  การสื่อสารและโทรคมนาคม 

การบริการสื่อสารภายในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ มีการไปรษณีย์ โทรศัพท์ จำนวนครัวเรือนที่มี
โทรศัพท์ใช้ประมาณ  800  ครัวเรือน และเทศบาลตำบลขามทะเลสอได้ติดตั้งเครื่องเสียงตามสาย และหอกระจายข่าว 
ให้บริการแก่ประชาชนในด้านการสื่อสารมวลชนอีกด้วย 

4.4  การใช้ที่ดิน 

ในปัจจุบันการตั้งถิ่นฐานภายในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ประกอบไปด้วย  อาคาร  บ้านเรือน  วัดวา
อาราม  สถานที่ราชการ  สถาบันการศึกษา  และสถาบันอ่ืน ๆ  โดยมีอาคารสำนักงาน  อาคารพาณิชย์กระจายอยู่บริเวณ
ริมทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2068  โคกกรวด – โนนไทย และบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ซึ่งถือ
ว่าเป็นย่านการค้าหลักของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ส่วนพื้นที่บริเวณรอบนอกจะเป็นย่านที่อยู่อาศัย และพื้นที่
เกษตรกรรม 

  ส่วนสถานที่ราชการ และบริการทางสังคม  ตั้งอยู่ริมถนนสายโคกกรวด–โนนไทย ต่อจากย่านการค้า  
สถานที่นันทนาการอยู่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำหนองคู  พื้นที่ประมาณ 72   ไร่  มีลักษณะเป็นทางวิ่ง คสล . ความยาว
ประมาณ 1.35  กิโลเมตร  และลานออกกำลังกาย 1  แห่ง  และได้มีการก่อสร้างทางวิ่ง คสล. บริเวณรอบอ่างหนองคู    
มีความกว้าง  2.50  เมตร ความยาว  626  เมตร ฐานบริหารร่างกาย  12  ฐาน  สนามกีฬา 1  แห่ง  ศูนย์ฟิสเนส 1 
แห่ง มีการจัดแต่งเป็นสวนหย่อม  และปลูกต้นไม้โดยรอบอ่างหนองคู                

   5.  ด้านเศรษฐกิจ  

 5.1  โครงสร้างทางเศรษฐกจิ / รายได้ประชากร 

- ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ และค้าขาย  
มีอาคารร้านค้า  35 คูหา  ธนาคาร 1 แห่ง  ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แนวโน้มการ
ประกอบอาชีพของประชากรในอนาคตจะประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจะมีมากขึ้นในอำเภอขามทะเลสอและ
ใกล้เคียง เนื่องจากมีการสร้างเขตอุตสาหกรรมข้ึนใหม่ 

   

 



 
 

- รายได้ของประชากรในเขตเทศบาล (ข้อมูล จปฐ. ปี 2562 ) จากการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  
ทั้ง 8 ชุมชน  ในเขตเทศบาล  มีรายได้เฉลี่ย  111,370.03  บาท/คน/ปี    

       5.2  การเกษตรกรรม  (ข้อมูล จากสำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ ณ  มิถุนายน  2562) 

              ลักษณะการประกอบการเกษตรในท้องถิ่น ประกอบด้วย การทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ ยงสัตว์ พื้นที่
การเกษตรประมาณ 9,513 ไร่ ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประมาณ 169 ครัวเรือน  ผลผลิตทาง
การเกษตรที่สำคัญได้แก่  ข้าวนาปี  มันสำปะหลัง  เลี้ยงสัตว์  พืชผัก  และไม้ผล 

              จำนวนพ้ืนที่ทำการเกษตรแยกตามหมู่บ้าน 

  หมู่ที่ ครัวเรือน พื้นที่ทำการเกษตร 

     2 

     3 

     4 

     7 

42 

35 

78 

15 

3,365  ไร่ 

  963  ไร ่

1,064  ไร 

4,121  ไร่ 

   รวม      169       9,513 ไร ่

  หมายเหตุ  เกษตรกรบ้านอ่ืนเข้ามาทำการเกษตรในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เช่น  เกษตรกรตำบล
โคกกรวด,ตำบลบึงอ้อ,ตำบลหนองสรวง  เป็นต้น ทำให้จำนวนเกษตรกรตามความจริงมีจำนวนไม่มาก 

    5.3  การพาณิชยกรรมและบริการ 

  1.  สถานประกอบการดา้นพาณิชยกรรม 

                    ก.  สถานที่บริการน้ำมนั  3  แห่ง 

   ข.  ตลาดสด 1  แห่ง 

    ค.  ร้านค้า  61  แห่ง 

 ง.  โรงน้ำแข็ง  1  แห่ง 

 2.  สถานประกอบการดา้นบริการ 

 ก.  ธนาคาร  1  แห่ง 

 ข.  สถานที่สะสมและจำหนา่ยแก๊ส  3  แห่ง 

 ค.  รา้นแต่งผม - เสริมสวย  14  แห่ง 

 ง.  ร้านถ่ายรูป  2  แห่ง 

 จ.  ร้านถ่ายเอกสาร  3  แห่ง 

 ฉ.  ร้านล่างรถ  2  แห่ง 

 ช.  ร้านซ่อมรถ  13  แห่ง 

 

 

 

           



 
 
  5.4  การอุตสาหกรรม 

              ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น โรงงาน ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
การทำน้ำแข็ง หรือ  ตัด ซอย บด  โรงสีข้าว  การผลิตประกอบดัดแปลง  หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกร
รมหรือเลี้ยงสัตว์ การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าวการทำขนมปังกรอบ
หรือขนมอบแห้ง 

6.  ด้านสังคม 

  6.1  ชุมชน 

  -ชุมชน จำนวน 8 แห่ง จำนวนบ้าน 2,057 หลังคาเรือน จำนวนประชากรในชุมชนรวม 4,247 คน 

   6.2   ศาสนา 

1.  ผูน้บัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล  วัด จำนวน 4  วดั 

  2.  ผูน้บัถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ -  ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล วัด  จำนวน – วัด  
  3.  ผูน้บัถือศาสนาคริสต์   ร้อยละ  -  ของจำนวนประชากรทัง้หมดในเขตเทศบาล  วดั จำนวน - วัด 

  4.  ผูน้บัถือศาสนาอ่ืน      ร้อยละ  -  ของจำนวนประชากรทัง้หมดในเขตเทศบาลวัด    จำนวน - วัด 

   6.3  วัฒนธรรม   

   ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญมีดังนี ้

             - งานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  วันที่ 1 มกราคมของทุกปี  เพื่อให้ประชาชนได้ทำบุญบาตรปล่อยนก  ปล่อยปลา 

  -งานประเพณีวันมาฆบูชา  วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3  ของทุกปี เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมพิธีเวียนเทียนมีการประกวด
ประทีปโคมมือถือ 

  -งานฉลองวันชัยชนะของท้าวสุรนารี   เดือน มีนาคมของทุกปี 

  -งานประเพณีสงกรานต์ วันที่  13 เมษายนของทุกปี เพื่อให้ประชาชนจัดกิจกรรม ทางศาสนาร่วมกับเทศบาล  มีการ
ประกวดขบวนแห่ 

  - งานวันเทศบาล  วันที่ 24  เมษายน ของทุกปี  โดยจัดพิธีการทำบุญตักบาตร ที่สำนักงานเทศบาล    

    - งานวันวิสาขบูชา  วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี เพื่อให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมทางศาสนา ร่วมกับเทศบาล 

 - งานวันแห่เทียนพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เพื่อให้ประชาชนจัดกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับเทศบาล 

  - งานทอดกฐินสามัคคี หลังจากออกพรรษาแล้ว  ประมาณ  3  สัปดาห์เพื่อให้ประชาชนร่วมจัดงานทอดกฐิน
สามัคคีร่วมกับเทศบาล 

  - งานประเพณีลอยกระทง  วันขึ้น 15  ค่ำ  เดือน 12  ของทุกปี เพื่อให้ประชาชนจัดกิจกรรมร่วมกับเทศบาล  
มีการประกวดประดิษฐ์กระทง  ประกวดขบวนแห่นางนพมาศ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  6.4 การศึกษา 

สังกัด ท้องถิ่น 
สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครราชสีมา 
เขต 5 

สช. กรมอาชีวฯ รวม 

ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1 )  จำนวนโรงเรียน 

2 )  จำนวนห้องเรียน 

3 )  จำนวนนักเรียน 

4 )  จำนวนครู  อาจารย์  

5 )  ครูพี่เลี้ยง 

ระดับก่อนประถมศึกษา 

1 )  จำนวนโรงเรียน 

2 )  จำนวนห้องเรียน 

3 )  จำนวนนักเรียน 

4 )  จำนวนครู  อาจารย์  

5 )  ครูพี่เลี้ยง 

ระดับประถมศึกษา 

1 )  จำนวนโรงเรียน 

2 )  จำนวนห้องเรียน 

3 )  จำนวนนักเรียน 

4 )  จำนวนครู  อาจารย ์

ระดับมัธยมศึกษา 

1 )  จำนวนโรงเรียน 

2 )  จำนวนห้องเรียน 

3 )  จำนวนนักเรียน 

4 )  จำนวนครู  อาจารย ์
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 6.5   กีฬานันทนาการ / พักผ่อน 

  1.  สนามกีฬาเอนกประสงค ์ จำนวน  1   แห่ง 

  2.  สนามบาสเกตบอล  จำนวน  -   แห่ง 

3.  สระว่ายนำ้   จำนวน  -   แห่ง 

4.  สวนสาธารณะ   จำนวน  1   แห่ง 

5.  สนามฟุตบอล   จำนวน  1   แห่ง 

6.  สนามตระกร้อ   จำนวน  1   แห่ง 

7.  ห้องสมุดประชาชน  จำนวน  1   แห่ง 

   8.  สนามเด็กเล่น   จำนวน  1   แห่ง 

   9.  ศูนย์ฟิสเนส   จำนวน  1   แห่ง 

           6.6  สาธารณสุข  (ข้อมูล  โรงพยาบาลขามทะเลสอ  ณ  มิถุนายน  2562) 

  1.  โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ (ถา้มี) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

  ท้องถิ่น  จำนวน  -  แห่ง  เตียงคนไข้จำนวน    -    เตียง 

  เอกชน  จำนวน  -   แห่ง  เตียงคนไข้จำนวน    -    เตียง 

  รัฐบาล  จำนวน  1  แห่ง  เตียงคนไข้จำนวน   30   เตียง 

   2.  ศูนย์บริการสาธารณสุข  จำนวน  -  แห่ง 

  3.  คลีนิคเอกชน   จำนวน  2  แห่ง 

  4.  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัด ในเขตพื้นที่ 

 -  แพทย์  จำนวน  5  คน      -  พยาบาล  จำนวน  38  คน 

 -  ทันตแพทย์    จำนวน  3  คน -  เภสัชกร  จำนวน    6  คน 

 -  นักวิชาการสุขาภิบาล    -  คน -  ทันตภิบาล  จำนวน  - คน 

  -  อสม. 93  คน (ม.2 30 คน,ม.3 20 คน,ม.4 25 คน,ม.7 18 คน)  

 -  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  8  คน - นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน  3  คน 

-  นักกายภาย  จำนวน  - คน  - นักการแพทย์แผนไทย  จำนวน  -  คน 

 -  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนจำนวน  -  คน -  โภชนาการ  จำนวน  -  คน   

 -  อ่ืน ๆ  จำนวน  -  คน 

  5.  ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสงักัด  (จำนวนต่อปี) 

ท้องถิ่น    -     คน         ผู้ป่วยใน  -  คน            ผู้ป่วยนอก  -  คน 

 เอกชน     -     คน         ผู้ป่วยใน  -  คน            ผู้ป่วยนอก  -  คน 

 รัฐบาล     -    คร้ัง         ผู้ป่วยใน  41,283  คร้ัง     ผู้ป่วยนอก   3,511  คร้ัง 

 ศูนย์การบริการสาธารณสุข   -     คน 



 
 

  6.  สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้าการรักษาในโรงพยาบาลและบริการสาธารณสุขทุกแห่ง 

  อุบัติเหตุ     2,316   ราย/ปี      คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิน้    -     บาท 

   สาเหตุอื่น   2,316   ราย/ปี           คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น    -     บาท  

7.  ประเภทการเจบ็ป่วยที่เข้ารบัการรักษาในโรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง 5 ลำดับแรก    

   1.   โรคความดันโลหิตสูง 

   2.   โรคเบาหวาน 

   3.   โรคอาการอับเสพเฉียบพลนั 

   4.   โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 

                       5.   โรคซึมเศร้า 

           6.7  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ข้อมูล ปอ้งกันฯ สำนักปลัดเทศบาล) 

         1.   สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี    22  คร้ัง 

          2.   ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปทีี่ผ่านมา   

                   คิดเป็นผู้เสียชีวิต  -  คน   บาดเจ็บ  -  คน   

          3.  รถยนต์ดับเพลิง  จำนวน  1 คัน  แยกเป็น  (แยกตามขนาดจุน้ำ) 

ก.  คันที่  1  จุน้ำได้  2,000  ลบ.ม.  ซื้อเมื่อ  พ.ศ.  2535  ราคา  - บาท 

                                          (รับมอบจากกรมการปกครอง)   

   ข.  คันที่  2  บรรจุน้ำได้  -   ลบ.ม.  ซื้อเมื่อ  พ.ศ.  -  ราคา – บาท 

                      4.   รถบรรทุกน้ำ  จำนวน  1  คัน  แยกเป็น  ( แยกตามขนาดจุน้ำ )    

   ก.  คันที่ 1 จุน้ำได้  6,000  ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2537 ราคา 980,000 บาท 

 ข.  คันที่  2  จุน้ำได้  8,000  ลบ.ม. ความจุโฟม  500 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ  พ.ศ.2560   

ราคา   3,000,000  บาท 

         5.  รถกระเช้า 

    ก.  คันที่  1  ซื้อเมื่อ  พ.ศ.  -  ราคา  -  บาท 

      ข.  คันที่  2  ซื้อเมื่อ  พ.ศ.  -  ราคา  -  บาท 

         6.  รถบันได 

     ก.  คันที่  1  ซื้อเมื่อ  พ.ศ.  -  ราคา  -  บาท 

     ข.  คันที่  2  ซื้อเมื่อ  พ.ศ.  -  ราคา  -  บาท 

         7.  เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์    จำนวน  2  ลำ 

   8.  เคร่ืองยนต์ดับเพลิงชนดิหาบหาม  จำนวน  1    เครื่อง 

   9.  พนักงานดบัเพลิง  จำนวน    6   คน 

   10. อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน   115  คน 

   11. การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย  ปีที่ผา่นมา  จำนวน  1  คร้ัง 

                               (ข้อมูล ณ มิถุนายน  2562) 



 
 

6.8  อาชญากรรม   สถิติอาชญากรรมประเภทต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา                                                
(ข้อมูลสถานีตำรวจภูธรอำเภอขามทะเลสอ  มิถุนายน  2562) 

 

 

7.  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    

   7.1   แหล่งน้ำ 

1.  หนอง  บึง  จำนวน  4  แห่ง  ได้แก่  ( ระบุชื่อ )                                                 
1.  อ่างหนองคู  คิดเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ำประมาณ    551,040  ลบ.ม.                  
2.  หนองขุ่น    คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ     20,000    ลบ.ม.                       
3.  คลอง  ลำธาร  ห้วย  จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่  ( ระบุชื่อ ) 

2.  คลองบริบูรณ์หรือลำเหมืองสาธารณะคลองท่าฉิม 

    7.2   การระบายน้ำ 

1.  พ้ืนที่น้ำท่วมถึง  คิดเป็นร้อยละ 20  ของพ้ืนที่ทั้งหมด                                             
2.  ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด 10 วันประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม              
3.  เครื่องสูบน้ำ 

ก. เครื่องที่  1  เส้นผ่าศูนย์กลาง  4  นิ้ว                                                   
ข. เครื่องที่  2  เส้นผ่าศูนย์กลาง  2  นิ้ว 

 

ลำดับที่ ประเภทอาชญากรรม จำนวน/ราย 
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ฆ่าคนตาย 

ทำร้ายร่างกาย 

ข่มขืนกระทำชำเรา 

อนาจาร 

ลักทรัพย์ 

โจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

ฉ้อโกง – ยักยอกทรัพย์ 

ทำให้เสียทรัพย์ 

พระราชบัญญัติอาวุธปืน 

พระราชบัญญัติการพนัน 

พระราชบัญญัติยาเสพติด 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก 

เปรียบเทียบปรับ 

อ่ืนๆ 

1 

1 

- 

1 

4 

- 

3 

1 

2 

12 

108 

46 

32 

12 

รวม 223 

 



 
 

     7.3   น้ำเสีย 

 1.  ปริมาณน้ำเสยี   1,125   ลบ.ม. / วัน 

 2.  ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้  ( ระบุ )   รวม  1  แห่ง  และบ่อผึง่  1 แห่ง  

7.4   ขยะ   

    1.  ปริมาณขยะ  3  ตัน / วัน 

    2.  รถยนต์ที่ใช้ในการจัดเก็บขยะ รวม  2  คัน  แยกเป็น (แยกตามขนาดความบรรจุขยะ) 

    - รถยนต์รถเก็บขยะ แบบอัดท้าย   ความจุ   6   ลูกบาศก์เมตร  ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2549 

    - รถยนต์รถเก็บขยะ แบบอัดท้าย   ความจุ   12  ลูกบาศก์เมตร  ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2556 

    3.  ขยะที่เก็บขนได้  จำนวน   3   ลบ.ม / วัน 

    4.  ขยะที่กำจัดได้     จำนวน  3   ลบ.ม / วัน 

  กำจัดขยะโดยวธิ ี (  )  กองกับพื้นดนิ (  )  กองบนพืน้แล้วเผา  

    (  )  ฝังกลบ  (  )  หมักทำปุ๋ย 

(  )  เผาในเตาเผาขยะ ( /)  อ่ืนๆ(เทศบาลตำบลสูงเนิน)  

     5.  ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้ สถานที่กำจัดขยะของเทศบาลตำบลสูงเนิน 

  -   ห่างจากเขตเทศบาลเปน็ระยะทางประมาณ   30   กิโลเมตร 

     6.  สภาพการเป็นเจ้าของที่ดนิสำหรับการกำจัดขยะ 

  -   ท้องถิ่น  จัดซื้อเอง  เมื่อ    พ.ศ.  -  ราคา  -  บาท 

  -   เช่าที่ดินเอกชน      ตั้งแต่   พ.ศ.  -  ปัจจุบันราคาเช่าปีละ  -  บาท 

  -   อ่ืนๆ   เทศบาลตำบลสูงเนิน  

                 7.  ที่ดินสำรองที่เตรียมไวส้ำหรบักำจัดขยะ  จำนวน  -  ไร ่

       -  ที่ตั้ง  -  ห่างจากท้องถิ่นเป็นระยะทาง  -  กม. 

  8.  ด้านการเมืองการบริหาร 

  โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาล  เทศบาลตำบลขามทะเลสอ เป็นรูปแบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีการกระจายอำนาจการปกครองจากส่วนกลางไปยังหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ด้วยการเลือกตั้งตัวแทนของตนเพื่อเป็นผู้บริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาล และอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี บริหารงานภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล         
พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติกำหนดแผน  และขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  มีดังนี้ 

1.  ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

(1) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 
(2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(3) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้าง 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การผังเมือง 
(7) การควบคุมอาคาร               



 
 
  2.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

(1) การจัดให้มีและควบคุมตลาด 
(2) การส่งเสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ 
(3) การจัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา 
(4) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(5)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด  และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย                                  
การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                                         
(6)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล                                     
(7)  การจัดให้มีและควบคุมสสุาน และฌาปนสถาน                                                       
(8)  การควบคุมการเลี้ยงสตัว์                                                                               
(9) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 

     3.  ดา้นการจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มภีารกจิที่เกี่ยวข้อง  ดังนี ้

(1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
(2) การรักษาความสงบปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  การอนามัย  โรงมหรสพ และลำธาร 
สถานที่อื่น ๆ 
(3) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
ในชีวิต  และทรัพย์สิน 

   4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

(1) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 
(2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(3) การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน 
(4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

           5.  ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

(1) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินสาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอย  
และสิ่งปฏิกูล 

(2) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(3) การกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย 
(4) การจัดการบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปา่ไม้  ทีด่ินทรพัยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม       

            6.  ด้านการศาสนา ศลิปวฒันธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้
บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณ ี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวฒันธรรมอันดีของท้องถิ่น 

 7.  ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ  องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น    
มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้    

(1)  การส่งเสริมประชาธปิไตย  ความเสมอภาค  และสทิธิเสรีภาพของประชาชน                       
(2)  การดูแลรักษาทีส่าธารณะ 

 

 

 

 



 
 
  ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลจะดำเนินการ 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นวา่ภารกิจหลกั  และภารกิจรองทีต่้องดำเนนิการ  ได้แก ่

  ภารกิจหลัก 

1. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
2. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
3. การพัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข 
4. การจัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา 
5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
6. ให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และบำรุงทางระบายน้ำ 
7. การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
8. การจัดให้มีและควบคุมตลาด 
9. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
10. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

  ภารกิจรอง 

1. การควบคุมอาคาร 
2. การผังเมือง 
3. การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น      

  6.   การจดัการบำรงุรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม ้ ที่ดนิ ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  7.  บำรุงรักษาจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวฒันธรรมอันดีของท้องถิ่น   

  8.   การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค และสทิธิเสรีภาพของประชาชน 

  9.   การดูแลรักษาที่สาธารณะ                                                                                             

          -  การแบ่งการบริหารงานของเทศบาล  แบ่งออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

1. สำนักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. กองการศึกษา 
6. กองสวัสดิการสังคม 

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่  มีอัตรากำลังรวมทั้งสิ้น    31  คน                                                                   
จำแนกเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ                                                                                         
ระดับกลาง       จำนวน 1 คน                                                          
ระดับต้น            จำนวน 4 คน                                             
ระดับชำนาญการ       จำนวน 11 คน                                                   
ระดับปฏบิัติการ       จำนวน 2 คน                                                  
ระดับชำนาญงาน                           จำนวน 9 คน                                            
ระดับปฏบิัติงาน       จำนวน 2 คน                                                  
ครู  ค.ศ. 1       จำนวน 2 คน  



 
 

ลูกจ้างประจำ           จำนวน 1 คน                                                         
- พนักงานจ้างตามภารกิจ           จำนวน 5 คน                                                
- พนักงานจ้างทั่วไป      จำนวน 3 คน                                                
- พนักงานจ้างเหมา      จำนวน 26 คน                                                           
รวมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา    จำนวน  76  คน 

                   -การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชน 
  เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการดับเพลิง  ดังนี้ 

รถดับเพลิง จำนวน 1 คัน 
รถบรรทุกน้ำพร้อมระบบโฟม จำนวน 1  คัน 

      เครื่องหาบหาม      จำนวน 1 เครื่อง 
  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน 2 คน 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ     จำนวน 1 คน 
  พนักงานจ้างเหมา      จำนวน 4 คน 
  สมาชิก  อปพร.                จำนวน         115 คน 
      



 

 

ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดย

มุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของ
ประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ   

    ๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำ

ยุทธศาสตร์ชาติ  มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ 
ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ 
ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได้มีการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงได้พิจารณานำข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยก
ร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการดำเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะนำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะนำเสนอต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางในการบริหาร
ประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี     มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา
ในระหว่างที่กลไกการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะ
ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

 

 



 

 

๒. สาระสำคัญ 
      ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทำให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจ
ในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการ
ส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ  ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามลำดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมือง
และชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้ง
โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจาก
ต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อน
การเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยี
สมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อน
ขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติใน
รูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดา
รงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจ
ขยายเพ่ิมข้ึน แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลง
ก็จะยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับใน
อนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในทุก
มิติ เงื่อนไขภายนอกที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  
เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคนำไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอำนาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำคัญหลาย
ประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่ม
ประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืน
ทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการดำเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และ
ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่  รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคย
เกิดข้ึนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลก
ในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก   



 

 

(๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพ
การผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ 
ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของ
เศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากการปรับดุลอำนาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นำโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชีย
และยุโรปนั้น น่าจะมีผลทำให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี  ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุ
ภาคีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการดำรงชีวิตของคนและทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการ
เชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนำ
เทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสำคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ำมัน ซึ่งแม้ราคา
จะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง
พืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก  นอกจากนั้น ยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยง
สำคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน  ทั้งนี้โครงสร้าง
ประชากรโลกท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงาน
และเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศ
กลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่สำคัญ สำหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวน
ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การ
ดำรงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความ
เจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมือง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และ
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้น
มากขึ้น 

สำหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น  ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันทำให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง
มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  ๒๕๕๓ และ
ล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและ
มีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง  อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่
ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ย
ไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลำดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี 
๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและ



 

 

มีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากข้ึน ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทำให้ประเทศไทย
สามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่
ดีอันได้แก่ การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการ
กำกับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กำหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการ
คลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น  ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด 
และสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้นแต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิง
โครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อนสำคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้าง
ประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลำดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ำและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลน
แรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ำ ทัง้ระบบเศรษฐกิจมี
ผลิตภาพการผลิตรวมต่ำ ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วน
ภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผัน
ผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ โดยที่การใช้องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่
ดำเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย 
สำหรับการดำเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การ
ดำเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ำ ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ 
ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำ
ยังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ 
ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้ อ่ืนและไม่ยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ำและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก 
รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
ลงในทุกด้าน  ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สำคัญ ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่
สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ กำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อม
ส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้าน
ทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของ
ประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม 
ข้อจำกัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจำเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำ และที่สำคัญเงื่อนไขจำเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่ทำให้จำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 



 

 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะ
ส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์
เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ 
เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจำกัดที่เกิด
จากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบ
ทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยง
อย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิ งโครงสร้างเพ่ือแก้
จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ  ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะ
สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดย
เฉลี่ยจะยังต่ำ และปัญหาความเหลื่อมล้ำจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และใน
ที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ
ทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความ
เสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัย
คุกคามเหล่านี้ได้นั้น จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกัน
ต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น  โดยที่
ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดำรงชีวิตการทำงาน และการเรียนรู้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องกำหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการ
ทำงานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมี
ความม่ันคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนำไปสู่การ
กำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะ
ส่งผลให้เกิดการผนึกกำลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่
สอดคล้องกัน การดำเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพ
เดียวกัน 

 



 

 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทำให้การดำเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็น
การสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่
จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจำเป็นจะต้องมี 
“ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่  
เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมา
สร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการ
พัฒนาภายในประเทศ 

การกำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้น
หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการ
กับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในเวทีโลก สามารถดำรงรักษาความเป็นชาติที่มี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน
สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติกาลังดำเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะ
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและ
มาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกัน
อย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุก
สาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การ
ดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็น
ภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

 



 

 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการ

วางแผน  และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่
การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน 
และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการ
สร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี 
สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อ
จากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญ
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก  

รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย  กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสำคัญ อาท ิ

(๑ ) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการ

ผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม 
เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น
ผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต  ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิง
ยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนา
ทุนมนุษย ์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ



 

 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่า
มากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลายตาม
รูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่
มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม  เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา 

มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่า
ความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ

จิตใจให้เข้มแข็ง 
 



 

 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาค

และเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้ำ รวมทั้ง

มีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และ
พัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  
การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้อง
ให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ     

ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบใน
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย 
โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนดเกี่ยวกับ



 

 

บทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมายและภาพใน

อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกำหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ 
และกรอบกฎหมายที่จะกำหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การนำไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถกำหนดแผนงานโครงการให้
สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

  ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่
ทั้งนี้   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ   มีความ
สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้จัดทำแผนที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  10  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 



 

 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจำเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑   สามปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ  
แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑)          

จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มา
อยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะ
ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ำกว่าระดับที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุน
โดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ 
นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี  
๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ำกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่ม
ลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน (สัดส่วนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ 
และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้
มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
(Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนัก
ลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า  ทำให้ผลิตภาพแรงงานใน
ระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของกำลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกำลัง
แรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) 
ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวม



 

 

ขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง 
๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ำทำให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้อง
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ 
และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหา
เชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ 
แต่การให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่
แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออำนวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณ
ที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร้อยละ 
๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้
จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นใน
ระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมีพลัง
การขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่ มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  โดยในปี  พ .ศ . ๒๕๕๗  WEF (World Economic Forum) ได้จัด อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่  ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่  ๓๐  จาก  ๖๑  ประเทศชั้นนำ 
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจำปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕  ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ 
ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกำลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ 
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัด
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลำดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่
ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP 
โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP 



 

 

โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 
๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามลำดับ  ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับ
ก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจำนวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งยัง
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคา
ค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม
ด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ำและมีข้อจำกัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษา
ความปลอดภัย และข้อจำกัดต่อการทำธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้าน       
โลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้
ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดำเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่ม

วัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วง
ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นY(Gen Y)* 
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กำลังแรงงานของไทยมี
จำนวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ 
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา  (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ำกว่า
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และกำลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษา
ระดับมัธยมต้นและต่ำกว่า นอกจากนี้ กำลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจำนวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี 
๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสำคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและ
อัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่ม
มากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจำนวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้าน
คน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลาง
และวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มี
รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจาก
การเก้ือหนุนของบุตร  



 

 

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบ
มากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖  คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี 
๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ 
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทำให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุ
คาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อน
วัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ  เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙  ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่
มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสำรวจต่างๆ พบว่าปัญหาสำคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต 
และการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้  
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยัง
กระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี 
๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙  เท่า 
ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจน
ที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่สำคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้
การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ำด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคน

เพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด      
มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจาก
ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา  โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความ
เป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อย
ที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ำกันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการ
กระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖  พบว่า 
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครอง
มากข้ึน จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมข้ึนจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน 
ในปี ๒๕๕๗ ทำให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔  ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบ
ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 



 

 

(๕) ความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม  เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย  เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทำงาน  นอกจากนี้ ผู้มีรายได้
น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและ
ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้
มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบ
ขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น 
๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับ
การเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่
ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้
มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้
ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น 
อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามา
ของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการนำเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการ
ของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทำแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผนตำบล
เพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ 
แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน 
ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วงระยะเวลา
กว่า ๑๐ ปทีี่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากข้ึน นำไปสู่ความ
สูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนำไปใชใ้นการพัฒนาจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่าง

ต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิต

ทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกทำลาย
มากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ 
เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

 



 

 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมี
ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะ
ล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การบริหารจัดการ
ที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิ์การถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ภายใต้
ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ จำนวน
มาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทำนากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทำให้พ้ืนที่ป่าชายเลน
ลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ 
๓๔.๘ ทำให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ 
และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ 
ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ำที่เพ่ิมมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น 
ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐  ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ทำให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕  ต้องนำเข้า
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี 
๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ำมันดิบมีการนำเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการนำเข้า
พลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พัน
บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ำกว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มี
การใช้พลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ำยังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ 
ลุ่มน้ำหลัก น้ำทำตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำใน
ประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ำทำธรรมชาติ มีแอ่งน้ำบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ำบาดาล มีปริมาณ
การกักเก็บในชั้น้ำบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบ
ต่อปริมาณน้ำบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม  การพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ มี
ข้อจำกัดในเรื่องของความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ และการดำเนินการสำรวจสูง ขณะที่ภาพรวมความ
ต้องการใช้น้ำในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจำนวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึง
แหล่งน้ำของภาคส่วนต่างๆ มีจำนวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ำตามความต้องการได้
อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูล

ฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ 
สถานที่กำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อย
ละ ๑๘ ทำให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มี
ประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐  ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกำจัดซากของเสียเหล่านี้ หาก



 

 

ภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจาก
ภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐  โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนำของเสียอันตรายกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากต้นทุนในการ
กำจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทาง
อากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสำคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์
ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณ
ลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานนำมันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗  ทั้งนี้ ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ำมัน
เชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การ
เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดำ อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์
จำนวนมากสำหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความ
ร่วมมือและการทำงานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ำในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา      
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุ
สัตว์ และการระบายน้ำเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการบำบัดน้ำเสียที่
เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ำเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบำบัดนำ้เสียรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการ
การลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดำเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกใน
ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความสำคัญ
มากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ดำรงชีวิตของคนไทยเป็นประจำทุกปีในมิติของจำนวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อประชากรเป็นจำนวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูก
จัดอยู่ในลำดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

 



 

 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  จากการประเมินผ่านดัชนี
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลาง
ในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข  สถานการณ์ดังกล่าว  
ถือเป็นความจำเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  เนื่องจากสถานการณ์
วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒  มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) 
หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ 
ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์  ขาย
เสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบ
การบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล  มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาค
ธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระทำการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ  ปิดงานอย่าง
รวดเร็ว  ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี  ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการ
ทุจริตต่างๆ  ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มี
ปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม   ขาดความโปร่งใส  ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือ
แสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไม่เป็นกลาง  ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิด
ข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุน  และนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี 
๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 
๒๕๕๔ ทีม่ีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแล
กิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การ
ยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง 
บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอำนาจที่ส่วนกลางได้มอบอำนาจ
ระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดำเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสาม
ส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการ
กำหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน
โครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกำหนดส่วน
ราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอำนาจให้แก่ 
อปท.   ในระยะที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ 
และตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้



 

 

เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการดำเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วน
ของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ 
และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จำนวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่าย
โอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จำนวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากร
จากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการ
ศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจำอยู่ที่สถานีอนามัย  จำนวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจำ 
๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอำนาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน
ยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ทำให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลน
รายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐  ของรายได้รัฐบาลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจำเป็นต้องพ่ึงพาเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลำดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจำกัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ไทยกำลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน
เป็นอย่างมาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัด
จ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท  อัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมข้ึนและในปัจจุบันประเทศไทย
ประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน 
และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่
จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบ
กับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนน
เท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึง
มีคอร์รัปชันน้อย) 

๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน  ภายใต้สมมติฐาน  

(๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ
ร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ำมันเฉลี่ย ๗๐-
๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัว
ต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) 
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) กำลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วง



 

 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลำดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่
จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถ
ขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณี
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓ ) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่
ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น  เมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลง
ของกำลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการ
ยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) 
จำนวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศ
ขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นทำให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจำกัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำสำหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูง
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการ
ครองชีพของประเทศสำคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอใน
การที่จะทำให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและ
ในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ

การดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗  คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกำลัง
แรงงานทำให้ต้องนำเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการ
ยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมข้ึนช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาด
การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย  อาทิ 
อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนา
สินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะคำนวณใหม่อีกครั้ง
เมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ำในปี ๒๕๔๖  ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
คนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ำ 
ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการ

ภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนา
ไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มี
โอกาสและรายได้สูง ทำให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของ
ประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่า
เทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

 
 
 



 

 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวงและ

เมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาค
การค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการ
บริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มข้ึนของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือทำ
ให้จำเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจำนวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 

เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสำคัญๆ ที่จะช่วย
สนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ 
องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ
ดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒  รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาส
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอำนาจและจัดภารกิจ อำนาจหน้าที่ และขอบเขต
ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดำเนินนโยบาย
การเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ นำเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่น
ขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและ
ข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอำนาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไก
การทำงานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔ -๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็น
ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐  ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่
กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า  สะท้อนถึง
ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  โดยการเป็น
สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ 
มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนา



 

 

ด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ 
รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการ

ผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสาน
ร ะ ห ว่ า ง  Information Technology กั บ  Operational Technology ห รื อ ที่ เ รี ย ก ว่ า  Internet of Things 
(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้า
ไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะทำให้ความสามารถใน
การแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนำมาซึ่งโอกาสที่สำคัญๆ 
หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ ๑) การลดข้อจำกัดในด้านอุปสงค์ใน
ประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
และวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิต
ในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและ
บริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้อง
ปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะ
ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและ
เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง  ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำ
ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจ
แบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการ
ปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศสำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพ



 

 

ของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ  ของโลกไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อสถานการณ์

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ทำให้
เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ำขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ำ เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง 
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และ
ลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้ง
ขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศ
ไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้
การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย 
(Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความ
ยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  มีการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการ
พัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของ
การวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสำคัญ
กับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มี



 

 

รายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning) เป็นการ
กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่  สศช. ได้จัดทำขึ้น ประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็น
ชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 

Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) และ 
๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

และเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 



 

 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดัน
ให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้

และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและ
พัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทำกรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็น
มาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจท่ามกลาง

การดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและ
สนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ ง       
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ  พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้ เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และ
อุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตร

แปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้าน
และลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จำเป็นสำหรับการสร้างความ
มั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่
ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว
เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่
เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ำใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกัน
เป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการ



 

 

ท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุม
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การท่องเที่ยวของไทยสู่สากล และรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มี
ความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความ
เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคต เพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้
เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่
สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น 
ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้ง
ภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอำนวยความ
สะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญา
และการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสำนักงานใหญ่
ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมของ
องค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ
ฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการทำงานที่ เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและ
โรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความ

รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ

จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง 

รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่

ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มี



 

 

การใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนำรายได้
กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุก
นโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่
ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดย

สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย 
โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้างหลักประกันรายได้แทนการ
อุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย 
(๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัย
ของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กำหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนา
โครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพ้ืนฐานที่จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทำกินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... และ
บูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษี
ที่เป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมาย
ที่ดิน เป็นต้น 

 

 



 

 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับ

ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน 
และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่
อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอำนวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง 
และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความสำคัญกับ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือน
บ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคำนึงถึง

ขีดจำกัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วนนำระบบสารสนเทศ
มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูก
ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการ
อนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกำหนดมาตรการ
ป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ำเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่าง
เป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และ
องค์กรผู้นำ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกำหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ำแร่มาใช้
ประโยชน์ คำนึงถึงความจำเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ที่ก่อ
มลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพ 
ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วง
โซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทำ
การเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มี
บทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 



 

 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนำกลับมาใช้ใหม่ให้มาก
ที่สุดเร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่
ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทำแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน  การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการป้องกันน้ำท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง 
พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Resilience City) การ
ให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ 
และการจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้ม
การเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใส  ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้  เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตาม
กระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความ
สนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมแลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว
และน่าเชื่อถือสามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และเป็นโครงการที่มผีลกระทบในวงกว้าง 

 
 



 

 

  ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
➢ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔  
ภูมิภาคข้ึน เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)            
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยประกอบ
ไปด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
กลาง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งเทศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
การเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน 
หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ ซ่ึงแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ ดังนี้    

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ
มาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  สำนักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

๑. แนวคิดและหลักการ 
  ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรม
และ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด  
“การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึ ง 
และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
  ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(1) กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(2) กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
  ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่
สมดุล ดังนั้นจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
  ๒.๑ พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เพ่ือ
เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 
 
 
 



 

 

๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์
ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) 
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
  ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดย
เน้นพื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
  ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
  ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัด
ให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้ง
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่าง
อบอุ่น 
  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ฟื้นฟู
ดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ 

  ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลำภู และ
เลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริม
การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เน้นให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
 
 



 

 

  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค 
การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การทำการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อำนาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ  การสร้าง
งานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 

  ๓.๓ โครงการที่สำคัญ (Flagship Project) 
(1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(3) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(7) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

➢ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวั ดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพ่ือพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารย
ธรรมและไหม โดยมีรายละเอียดดังนี้  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สุรินทร์)ได้
จัดทำขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง ๔ จังหวัด ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมและจัดทำข้อมูลการ
ประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
แผนงานและโครงการจากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  จึงได้
กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ                 

๑)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
๓)  เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน 
๔)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้ปรับเปลี่ยน

วิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และการท่องเที่ยวอารยธรรมของ” 
เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่อมเที่ยวอารยธรรม Logistic และ การค้าชายแดน เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน” 

เป้าประสงค์รวม 
   ๑. เพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครัวโลก 
   ๒. เพื่อเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ

อาเซียน 



 

 

   ๓. เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาคและประเทศ
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดำเนินการ คือ     
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้

ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดำเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนว

ทางการดำเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็นหลัก  

๑๑  แนวทางการดำเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย  

๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดำเนินการ 

   ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง        
(Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดำเนินการ  

ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 
๑. ด้านเกษตร      ๑.๑  แผนที่การใช้ที่ดนิ (Zoning)  เพื่อผลิตสินคา้เกษตร   

๑.๒  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายนำ้ 
๒.  ด้านอุตสาหกรรม    ๒.๑  แผนที่การใช้ที่ดนิ (Zoning)  เพื่ออุตสาหกรรม   

๒.๒  กำหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)   
๒.๓  การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล   
๒.๔  การนาทุนทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพิ่มมูลคา่ 

๓.  การท่องเที่ยวและ บริการ      ๓.๑  แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว   
๓.๒  เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้  ๒  ลา้นบาทต่อปี   
๓.๓  ไทยเป็นศูนย์กลาง medical Tourism ของภูมิภาค  

๔.  โครงสร้างพื้นฐาน    ๔.๑  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพืน้ฐาน   
๔.๒  การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT  
๔.๓  การลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

๕.  พลังงาน      ๕.๑  นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม   
๕.๒  การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน   
๕.๓  การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลงังานทางเลือกในอาเซียน 

๖.  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ  
ในภูมิภาค     

๖.๑  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า  บรกิาร และการ
ลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน   
๖.๒  แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน   
๖.๓  ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนคิมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard   
๖.๔  เสริมสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน 

๗.  การพัฒนาขีดความ สามารถ
ในการแข่งขัน        

๗.๑  การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (๑๐๐ ดัชนชีีว้ัด)    
๗.๒  การพัฒนาการสรา้ง Brand ประเทศไทย เปน็ Modern Thailand 

๘.  การวิจัยและพัฒนา    
 

๘.๑  ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายดา้น R & D เป็นร้อยละ  ๑ ของ GDP  
๘.๒  Talent Mobility การใชป้ระโยชน์จากกำลังคนด้าน S & T  
๘.๓  การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks  
๘.๔  การขับเคลื่อนข้อริเร่ิมกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน  
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการดำเนินการ    
ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 

9.  การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา     9.๑  ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนและการใช้ ICT  
ในระบบการศึกษา เช่น แทบ็เลต็และอินเตอร์เน็ตไร้สาย  เป็นตน้)  
9.๒  พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

๑0.  การยกระดับคุณภาพ ชีวติ
และมาตรฐานบริการ สาธารณสุข     

10.๑  การจัดระบบบริการ  กำลังพล และงบประมาณ 
10.๒  การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
10.๓  สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๑1. การจัดสวัสดิการสังคม และ
การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส  

11.๑  การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพิ่มศักยภาพและโอกาส  
ความเท่าเทียมคุณภาพชีวิต  
๑1.๒  กองทุนสตรี  

๑2.  การสร้างโอกาสและ รายได้
แก่วิสาหกิจขนาด กลางและขนาด
ย่อม (SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน    

๑2.๑  กองทุนตั้งตัวได้  
๑2.๒  กองทุนหมู่บ้าน  
๑2.๓  โครงการ sml  
๑2.๔  โครงการรับจำนำสินคา้เกษตร  

๑3.  แรงงาน  
  

๑3.๑  การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
และพัฒนาทักษะผูป้ระกอบการ  
๑3.๒  การจัดการแรงงานต่างดา้ว  
๑3.๓  การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม
กฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑4.  ระบบยุติธรรม เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำ   

๑4.๑ การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

๑5.  การต่อต้าน การคอร์รัปชั่น  
สร้างธรรมาภิบาล  และความ
โปร่งใส  

๑5.๑  การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม  
๑5.๒  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน    

๑6.  การสร้างองค์ความรู้ เรื่อง
อาเซียน  

๑6.๑  ภาคประชาชน  
๑6.๒  ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ  
๑6.๓  บุคลากรภาครัฐ  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดำเนินการ   
ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 

๑7.  การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
เพื่อความยั่งยืน     

๑7.๑  พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ๑๐ แห่ง เพื่อความยั่งยืน  

๑8.  การลดการปล่อยก๊าซ  
เรือนกระจก (GHG)        

๑7.๑  การประหยัดพลังงาน  
๑7.๒  การปรับกฎระเบียบ (เชน่ green building code)  
๑7.๓  ส่งเสริมการดำเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

19.  นโยบายการคลัง  
เพื่อสิ่งแวดล้อม     

19.๑  ระบบภาษีสิง่แวดล้อม  
19.๒ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ  

๒0.  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ การ
บริหารจัดการน้ำ  

19.๑  การปลูกป่า  
19.๒  การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำ  
19.๓  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน 

๒1.  การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ    

๒1.๑  การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)  
๒1.๒  การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 
๑๕ แนวทางการดำเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 
๒2.  กรอบแนวทางและการ

ปฏิรูปกฎหมาย  
๒2.๑  ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
๒2.๒  เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กร  
๒2.๓  ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาประเทศ 

๒3.  การปรับโครงสร้าง ระบบ
ราชการ    

๒3.๑  เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทำงานของ
ภาครัฐ ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ   
โดยมีประชาชนเปน็ศูนย์กลาง  
๒3.๒  ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น  
๒3.๓  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ e - service 

๒4.  การพัฒนากำลังคน ภาครัฐ       ๒4.๑  บริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน 
เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต  
๒4.๒  พัฒนาทักษะและศักยภาพของกำลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อม
บุคลากรภาครัฐสูป่ระชาคมอาเซียน 

๒5.  การปรับโครงสร้างภาษ ี ๒5.๑  ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

๒6.  การจัดสรรงบประมาณ  ๒6.๑  พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

๒7.  การพัฒนาสนิทรัพย์ราชการ
ที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด     

๒7.๑  สำรวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน  
๒7.๒  บริหารจัดการสินทรัพยร์าชการที่ไมไ่ด้ใชง้านให้เกิดประโยชนส์ูงสดุ  

๒8.  การแก้ไขปัญหา ความ
มั่นคงจังหวัดชายแดน ภาคใต้ 
และเสริมสร้าง ความมั่นคงใน
อาเซียน  

๒8.๑  ประสานบรูณาการงานรักษาความสงบและส่งเสรมิการพัฒนาในพ้ืน ๓ 
จังหวัด ชายแดนภาคใต้  ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๒8.๒  การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน  

29.  การปฏิรูปการเมือง       29.๑  กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   



 

 

➢ แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลได้จัดทำ
แผนท้องถิ่นโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับ
แผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร  อาหาร  พลังงานสะอาด  การค้า 
เศรษฐกิจอาเซียน การท่องเที่ยว สังคมคุณภาพ พัฒนาเมืองน่าอยู่ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง ซึ่งแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  มีรายละเอียดดังนี้  

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
  ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
  ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม  และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 
  ๓.  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๔.  เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม  และเสริมสร้างความมั่นคง  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ 
  ๕.  เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสีมา   
 
 
 
 

เป้าประสงค์รวม 
 ๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม  และป้องกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถณะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่วัตกรรมใหม่  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 



 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตวัชี้วัด  และกลยุทธ์  

ยุทศาสตร์ที่ 
     เป้าประสงค์ 

    เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑: 
การพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพ
การแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๑.  เพื่อขยายอัตรา
การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ 

๑.  อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
ในจังหวัด (%) 
๒.  อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (%) 
๓. จำนวนครัวเรือนที่ได้รบั
การส่งเสริมอาชีพในพืน้ที่
(ครัวเรือน) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดล้ด
รายจ่าย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ส่งเสริมการสร้างมูลคา่สินคา้ และ
บริการภาคการเกษตรต้นทาง กลางทาง
และปลายทาง 
๓. ส่งเสริมการสร้างมูลคา่สินคา้และ
บริการภาคนอกการเกษตรต้นทาง กลาง
ทางและปลายทาง 
๔. สนับสนุนการผลิตและสร้างผลงานวัต
กรรมการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
จังหวัด 
๕. ส่งเสริมการนำวัตกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย (Food 
Valley) มาเพิ่มศักยภาพในการผลิต 
๖. สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่อง
เที่ยงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสร้างอาชีพในครัวเรือน
ในชุมชนต่างๆ โดยยดึหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพื่อสรา้ง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

๔. อัตราการว่างงาน(%) 
๕. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
(เท่า) 
๖. อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน(%) 

๘.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับผู้
ว่างงาน 
๙. ส่งเสริมความเป็นอยู่ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐.ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 

๓. เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน  
(บาท/คน) 
๘. จำนวนผู้ประกอบการ
ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพิ่มข้ึน (ราย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑. เพิ่มทักษะความสามารถและความ
เชี่ยวชาญของแรงงาน เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลติของสินค้าและบริการ 
๑๒.สนับสนุนการพฒันาผูป้ระกอบการ
ฐานนวัตกรรม(Innovative 
Entrepreneurship Development) 
และผู้ประกอบการใหม่ทางธุรกิจ
เทคโนโลยี (Tech Startup)ของจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและโลจสิติกส์ กับหน่วยงาน
ภาครัฐภาคธุรกิจและเอกชน 
๑๔. เพิ่มทักษะความสามารถและความ
เชียวชาญของแรงงานดา้นการทอ่งเที่ยว
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ 



 

 

 

ยุทศาสตร์ที่ 
    เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยกระดับสังคม 
ให้เป็นเมืองน่า
อยู่ 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อลดความ
ยากจนและความ
เลื่อมล้ำ 

๑.ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้น
ความยากจน (%) 
๒. สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายได้ (Gini Coefficient) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดล้ด
รายจ่าย 
๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างทั่งถึง 
และได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกจาก
โครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ รวมทั้ง
ระบบป้องกันภัยที่เอ้ือต่อการกระจาย
เศรษฐกิจ 

๒. เพื่อพัฒนา
โครงข่ายความ
คุ้มครองทางสังคม 

๓.ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสงัคม
ต่อสำนักงานแรงงาน(%) 
๔. ร้อยละความครอบคลุมของ
บัตรประกันสุขภาพของ
ประชาชน(%) 
๕. จำนวนศนูย์ช่วยเหลือสัตว์
เร่ร่อนในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา(ศูนย)์ 

๓. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสงัคมและ
ประกันสังคมในแรงงาน 
๔. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะสุขที่มี
คุณภาพและสามารถบริการได้อย่าง
ครอบคลุม 
๕. ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือสัตว์
เร่ร่อนในพื้นที่จังหวัดนครราชสมีา 

๓. เพื่อสร้างความ
คุ้มกันให้กับสังคม 

๖. ระดับความสำคัญของหน่วยงาน 
ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม (คร้ัง) 
๗. ร้อยละของผู้ประสบปัญหา
ทางสงัคมที่ขอรับบริการได้รับ
บริการทางกฎหมาย (%) 

๖. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทางสงัคม 
๗. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสงัคม
ขอรับบริการจากส่วนราชการที่
รับผิดชอบทางภารกิจที่กฎหมายกำหนด 

๔. เพื่อให้
ประชาชน เข้าถึง
โอกาสทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม 

๘. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชาชน 
(แพทย์/คน) (ปี๒๕๕๙ แพทย์ ๖๒๖ 
คน ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ คน) 
๙. อัตราส่วนทันตแพทย์ต่อ
ประชากร (ทันตแพทย์/คน) 
๑๐. อัตราส่วนพยาบาลต่อ
ประชากร (พยาบาล/คน) 
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรด้านดิจิทลัได้รบัความรู้
และประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัล(คน) 
๑๒. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ป ี
๑๓. อัตราการได้รับงานทำของ
บัณฑิตที่จบภายใน ๑ ปี (%) 
๑๔. อัครการว่างงานของ
ประชากร (ปี ๕๘) (%) 
๑๕. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net  
ม. ๓ (คะแนน) 

๘. ส่งเสริมการให้มีการผลิตแพทย์ 
๙. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนาทนัต
แพทย์เพิ่มเพื่อรองรับภาวะผู้สูงอายุของ
จังหวัด 
๑๐. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพฒันา
บุคคลากรด้านการบริการเพิ่มขึ้น 
๑๑. ส่งเสริมการสร้างทักษะดา้นเทคโน
โยลีดิจิทลัแก่ประชาชน ทุกสาขาอาชีพ 
๑๒. ส่งเสริมให้ประชากรศึกษาในและ
นอกระบบ 
๑๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาใหเ้ป็นแหล่ง
เรียนรู้แก่ประชากรในทุกพ้ืนท่ี ในทุกด้าน 
๑๔.ส่งเสริมและแนะนำความตอ้งการ
แรงงานให้บัณฑติที่จบใหม่ 
๑๕. ส่งเสริมให้มีตลาดนัดพบแรงงาน 
เพื่อลดอัตราการว่างงานของประชาชน 
๑๖. ส่งเสริมการเรียนการสอนของครู
เพือ่ให้นักเรียน มีความรู้ความสามารถ 
ตามหลักสูตรที่กำหนด 



 

 

 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค ์

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
มีความสมบูรณ์
อย่างยืน 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่ปา่ไม้ในจังหวัด 
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
๓. การจัดการน้ำเสีย (จำนวน
ระบบ) 
๔. พื้นที่บริหารจัดการนำ้
เพิ่มข้ึน (ไร่) 
๕. ความยาวสะสมของเขื่อน
ป้องกันนำ้กัดเซาะตลิง่ (เมตร) 
๖. ร้อยละสัดส่วนของพืน้ที่
ระบบป้องกันนำ้ท่วมในพืน้ที่
ชุมชน (%) 

๑. ปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้
ประชาชนได้ตะหนักถึงคุณค่าและ
ทรัพยากรป่าไม ้
๒. การอนุรักษ์และพื้นฟู ปา่ไม้ 
๓.การรณรงค์ให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการสำนึกรับผิดชอบต่อ
สังคมเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ 
๔. การจัดหาและเพิ่ม

ความสามารถ  
ในการกำจัดขยะ 
๕. ส่งเสริมให้ อปท. มีระบบ
จัดการน้ำเสีย 
๖. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ
น้ำทั้งในเขตชลประทานและนอก
เขนชลประทาน 
๗. เพิ่มสิ่งก่อสร้างเพื่อลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแม่น้ำลำ
คลองสายหลักของจังหวัด 
๘. พัฒนาระบบป้องกันนำ้ท่วมใน
พื้นที่ชุมชนเมือง 

๒.เพื่อใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๗. สัดส่วนปริมาณการใชน้้ำมนั
เชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อ
ประชากร(ลิตร/คน) 
๘.สัดส่วนปริมาณการใชไ้ฟฟ้า 
ภาคครัวเรือนต่อประชากร  
(ล้านกิโลวัตต/์คน/ปี) 
๙. สัดส่วนปริมาณการใชไ้ฟฟ้าใน
ภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท) 
๑๐. สัดส่วนปริมาณการใช้นำมนั
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม 
ต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม  
(ลิตร/ลา้นบาท) 

๙. รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้
ยายพาหนะส่วนตัว โดยเปลี่ยนมา
ใช้รถสาธารณแทน 
๑๐. รณรงค์ให้ประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 
๑๑. รณรงค์ให้ประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 
๙. รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้
ยานพาหนะส่วนตัว โดยเปลี่ยนมา
ใช้รถสาธารณะแทน 
๑๐. รณรงค์ให้ประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 
๑๑. รณรงค์ให้ประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 
๑๒. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการลด
ชั่วโมงการผลิตลงในบางช่วงเวลา 
๑๒. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการลด
ชั่วโมงการผลิตลงในบางช่วงเวลา 

 



 

 

 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค ์

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การเสริมสร้างความ
มั่นคงทุกมิติเพื่อ
ปกป้องสถาบันหลัก
ของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 

๑. เสริมสร้าง
ความมั่นคงเพื่อ
ปกปองสถาบัน
หลักของชาติ 

๑. จำนวนตำบลที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจถงึความสำคัญ
ของสถาบันหลักของชาติ 
(ตำบล) 

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความสำคัญของสถาบนัหลักของชาติให้
ประชนได้รับรู้รับทราบ 
๒. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตามแนวทาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน 
และแนวทางพระราชดำริ 

๒. เป็นศูนย์
บรหิารจัดการ
เครือข่ายป้องกัน 
และแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคง
ทุกมิติ 

๒. จำนวนตำบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทุกมิติ (ตำบล) 
๓. จำนวนตำบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทุกมิติ (ตำบล) (ต่อ) 

๔.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงาน 
ต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ 
๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุก
รุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยก่อ
การร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 
๘. การป้องกันลการแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ 
๙. การป้องกันและการแก้ปัญหาภัยพิบัติ 
๑๐. การป้องกันและรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในจังหวัด 
๑๑. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 
๑๒. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย 

๓. เสริมสร้างความ
ปองดองและความ
สมานฉนัท์ในชาต ิ

๔.สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง 
(ตำบล) 

ส่งเสริมการสร้างความปองดองสมานฉนัท์ 
ของประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษาใน
จังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกส่วนภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค ์

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 

 

๑.เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

๑.ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับ
การรับรองคุณภาพ HA (%) 
๒. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้ำประปา  
๓. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า  
๔. ร้อยละของประชากรที่เข้าถึง
อินเตอร์เน็ต  
๕. จำนวนคร้ังที่ให้บริการภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจและเอกชนเชิงรุก (ครั้ง) 
๖. ร้อยละความสำเร็จของการ 

๑.เพิ่มขีดความสามารถการ
ให้บริการภาครัฐ 
๒. เพิ่มขีดความการจัดเก็บ 
รายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

๘. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
ต่อประสิทธิภาพการพัฒนาองคก์ร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 
๖. การสร้างความโปร่งใสในองค์กร 
 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร์ 

รวม 
 ๑๕ เป้าประสงค ์
  เชิงยุทธศาสตร์ 

รวม ๔๖ ตัวชี้วัด รวม ๖๑ กลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สรุป 
      วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ ์

 
 

 
 
 
 
 

เป้าประสงค์รวม 

๑) เพื่อเพิ่ม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพื่อพัฒนา
สังคมให้เป็นเมือง
น่าอยู ่

๓) เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๔) เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกป้องสถาบนั
หลักของชาติ 

๕) เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีสมรรถนะสูง
อย่างมีประสทิธิภาพ
และประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

๑) การพัฒนาและ
เพิม่ศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

๔) การเสริมสร้าง
การมั่นคงทุกมิติ 
เพื่อปกป้องสถาบนั
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๕) การพัฒนาระบบ
การบริหารบริหาร
จัดการภาครัฐ 

เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร์ 

3 เป้าประสงค ์ ๔ เป้าประสงค ์ ๓ เป้าประสงค ์ ๓ เป้าประสงค ์ ๒ เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ ๑๔ กลยุทธ์ ๑๖ กลยุทธ์ ๑๒ กลยุทธ์ ๑๓ กลยุทธ์ ๑๓ กลยุทธ์ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ : 
โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม 

ปลอดภัย 



 

 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ  ด้านการศึกษา  
การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 

๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

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

ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็น

เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๒.๔)  ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน

ทุกด้าน  
๒.๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  เกิด

พันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ               

มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.๓)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นำด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)   ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจำหน่วยและเพ่ือการ

อนุรักษ ์ 
๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๔.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
๔.๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๔.๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  

ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 



 

 

๔.๔)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
๔.๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖)  ดำเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการ

ของประชาชนในพื้นท่ี 
๔.๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  สร้าง

ชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา  

๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) 
๕.๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดย

ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง 
๕.๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การ

ดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการ
เข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๖.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและ

ความต้องการของประชาชน 
๖.๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  เพ่ือ

สนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๖.๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้

ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
๖.๕)  ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร  ความปลอดภัย

และความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 

๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
๗.๑)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น

โคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
๗.๒)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 

และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพ่ิมขึ้น 
๗.๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้างเครือข่าย  เพื่อ

พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

๗.๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  รวมถึงการสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

 
 
 
 
 



 

 

๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๘.๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
๘.๒)  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับ

ประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคม
อาเซียน 

๘.๔)  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน
ในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ๙)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๙.๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
๙.๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๙.๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ  โดยสร้าง

ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๑)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ ์
๑๐.๒)  รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น

ทุกระดับ   
๑๐.๓)  จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๑  วิสัยทัศน์ 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“ชุมชนดี ชีวีไร้โรคา ปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจดี ประเพณีนิยม ชื่นชมกีฬา การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาแบบย่ังยืน” 

 

 

 



 

 

2.2  พันธกิจ 
 1.  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก   สตรี  คนชรา   และผู้ด้อยโอกาส 

 2.  การพัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข 
 3.  การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
 4.  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 

 5.  การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 6.  การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
 7.  การจัดให้มีการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
            8.  การส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ 

2.3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา          
 1.  ดำเนินการให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง   และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 2.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 
 3.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   รวมทั้งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 4.  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
 5.  ประชาชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 6.  ประชาชนมีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ 
 7.  ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภค   สาธารณูปการ ที่มีคุณภาพ  รวมทั้งมีการจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
            8.  ประชาชนได้รับการส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 

  วัตถุประสงค์ 
    -เพ่ือสนับสนุนนโยบายอาหารปลอดภัย 
  เป้าหมาย 
    -เพ่ิมผลผลิตสินค้าทางการเกษตร 
  แนวทางการพัฒนา 
    1.เพ่ิมศักยภาพในการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 
    2.เพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
  วัตถุประสงค์ 
    -เพ่ือสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา และให้อำเภอ 

ขามทะเลสอ  เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป 
  เป้าหมาย 
    -พัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองคูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
  แนวทางการพัฒนา 
           1.ส่งเสริมให้มงีานประเพณีลอยกระทง  กิจกรรม เทศกาล และวิถีของชุมชน เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว   
    2.ปรับปรุงและพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองคู  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 



 

 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน    
  วัตถุประสงค์ 
           -เพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
    -เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  และส่งเสริมการมีงานทำ 
  เป้าหมาย 
    -เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงแก่การดำรงชีพ 
           -เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมทั่วถึง 
  แนวทางการพัฒนา 
    1.สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพท่ีมีอยู่เดิมและจัดตั้งใหม่ 
    2.ปรับปรุงโครงสร้างและการให้บริการและบริหารให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  วัตถุประสงค์ 
           -เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการบริหารงานของภาครัฐ 
  เป้าหมาย 
   -รัฐกับประชาชนมีความสัมพันธ์ทีดีต่อกันนำไปสู่สังคมที่ดีมีความสงบสุข 
           แนวทางการพัฒนา 
            1.สนับสนุนการบรหิารราชการ  โดยยึดหลักการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี  มาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ 
            2.เสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากรภาครัฐให้เป็นมืออาชีพ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา 
  วัตถุประสงค์ 
    -เพ่ือให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชุมชนมีความเข้มแข้งมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
  เป้าหมาย 
    -ประชาชนอยู่ดีมีสุขโดยถ้วนหน้า 
  แนวทางการพัฒนา 
    1.สนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างถ้วนหน้า 
    2.ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอ้ือต่อการมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน 
    3.ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    4.ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
    5.ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  วัตถุประสงค์ 
    -เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมาย 
  -เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนการรักษาคุณภาพแหล่งน้ำ อากาศ และความดังของ 
           เสียงให้ได้มาตรฐาน  
  แนวทางการพัฒนา                  
   1.ปรับปรุงและเพ่ิมพ้ืนที่สวนสาธารณะ 
   2.เฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำ  อากาศ  และความดังของเสียงให้ได้มาตรฐาน 
   3.บริหารจัดการระบบกำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน 



 

 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล 
  วัตถุประสงค์ 
  -เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในด้านการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น  การแก้ไขปัญหา 
     ยาเสพติด การปราบปรามผู้มีอิทธิพล 
  เป้าหมาย 
  -เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสติปัญญาเพ่ือสังคมสงบสุข 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.เฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดต่อยาเสพติดมิให้หวนกลับมา  และรักษาสภาพชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  2.สนับสนุนนโยบายการป้องกันปราบปรามผู้มีอิทธิพล 
  3.สนับสนุนนโยบายการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น  ตามโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

 
 
 



 

 

ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
 

ที ่
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด้านการเกษตร บริการชุมชนและสังคม แผนงานการเกษตร -กองสวัสดิการฯ เทศบาลตำบล
ขามทะเลสอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ การพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม 
 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

-สำนักปลัดเทศบาล 
-กองคลัง 
-การการศึกษา 
-กองช่าง 
 

๓ การพัฒนาสังคมและการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

บริการชุมชนและสังคม 
 

-แผนงานสาธารณสุข 
 

-กองสาธารณสุขฯ 
 

๔ การบริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

-บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชนและสังคม 
 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

-สำนักปลัดเทศบาล 
-กองคลัง 
-การการศึกษา 
-กองสาธารณสุฯ 
-กองสวัสดิการฯ 
-กองช่าง 
 

๕ การพัฒนาด้านการสรา้ง
สังคมที่สงบสุขและพึง
ปรารถนา 

-บริการชุมชนและสังคม 
-การดำเนินงานอ่ืนๆ 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานงบกลาง 

-สำนักปลัดเทศบาล 
-กองคลัง 
-การการศึกษา 
-กองสาธารณสุฯ 
-กองสวัสดิการฯ 
-กองช่าง 
 

๖ การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-บริการชุมชนและสังคม -แผนงานสังคมสงเคราะห ์
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

-กองสวัสดิการฯ 
-กองสาธารณสุขฯ 
-กองช่าง 

7 การพัฒนาด้านการปฏิบัติ
ภารกิจอันเป็น
แนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐและนโยบายรัฐบาล 

-บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชนและสังคม 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

-สำนักปลัดเทศบาล 
 

รวม 7  ยุทธศาสตร์ 3  ด้าน 9  แผนงาน 6  กอง 
 
 

 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  1   การพัฒนาด้านการเกษตร  แนวทางการที่  1  เพิ่มศักยภาพในการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 
➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 
 
 

 
 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
อาชีพเกษตรกรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
 
 
 

-เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและนำไป
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
-เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจในการ มีอาชีพ  
และมีรายได้ 

จัดอบรมให้แก่กลุ่มอาชีพ  
และประชาชนในเขตเทศบาล 
จำนวน 100 ราย   
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 
 
 
 

เกษตรกรได้รับความรู้  
และมีอาชีพ  เพิ่มรายได้ 
ในหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 

กอง
สวัสดิการฯ 

 
 

2 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 
คสล. ตากผลผลิตทางการ
เกษตรและลานกีฬาของ
ชุมชน (เสนอโครงการโดย
ชุมชนหนองคู) 
 

- เพื่อใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร  และเป็นสถานท่ี
ออกกำลังกายของชุมชนและ
ใช้เป็นลานจอดรถ 
 

ก่อสร้างลาน คสล. หนา 0.15 
เมตร มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  800 ตรม. บริเวณ
พื้นท่ีสาธารณประโยชน์บ้าน
หนองคู 
 

- 380,000 380,000 380,000 380,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ไม่น้อยกว่า 65% 
 

ให้ประชาชนมีพ้ืนท่ีใน
การตากผลผลิตทางการ
เกษตรที่ถาวรและออก
กำลังกาย 
 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

 
 
 
 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  1   การพัฒนาด้านการเกษตร  แนวทางการที่  1  เพิ่มศักยภาพในการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 
➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาสมุนไพรใน
ท้องถิ่นแบบยั่งยืน   
สู่เศรษฐกิจพอเพียง 

- เพื่ อกระตุ้นให้ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจตื่นตัว
ในการอนุรักษ์และการพัฒนา
สมุนไพรในท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น
แบบยั่งยื่น   
- เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง นำไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน 
 

- จัดอบรมให้แก่กลุ่มเกษตรกร  
และประชาชนท่ีมีความสนใจ 
วิทยากร  ผู้สังเกตการณ์ และ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นท่ีมีส่วนเกี่ยว 
ข้อง  จำนวน  100  คน 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ  70 

ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้สามารถนำมา
ประกอบอาชีพเสริม  
เพิ่มรายได้ในการ
เรียนรู้และนำไปใช้
ประโยชน์ได้ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

4 โครงการอนุรักษ์พันธุ 
กรรมพืชอันเนื่องมา 
จากพระราชดำริสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี  

-เพื่ออนุรักษ์ และพัฒนาสมุนไพร 
ในท้องถิ่น 
-เพื่อจัดต้ังศูนย์รวบรวมพันธุพืช
สมุนไพร 
-เพื่อจัดทำธนาคารสมุนไพรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

จัดทำโครงการอนุรักษ์ 
พันธกุรรมพืชอันเน่ือง 
มาจากพระราชดำริ ฯ 
-จัดต้ังศูนย์รวบรวมพันธุพืช
สมุนไพร 
-จัดทำธนาคารสมุนไพร 
 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ  70 

มีการอนุรักษ ์
รวบรวมและพัฒนา
สมุนไพรในท้องถิ่น 

กอง 
สวัสดิการฯ 

รวม    4  โครงการ 
 

- 510,000 510,000 510,000 510,000  

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา  - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2   การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนาท่ี  1  ส่งเสริมให้มีงานประเพณีลอยกระทง  กิจกรรม  เทศกาล  และวิถีของชุมชน  เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่
แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 

 
 

จัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว                     

-เพื่อให้ประชาชนเยาวชน 
ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสักการะใน
วันเฉลิมพระชนพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                      
 

จัดงานวันวันเฉลิมพระชน
พรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  ในวันท่ี  28 
กรกฎาคม ของทุกปี 
 

- 
 
 
 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 
 
 
 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 
 
 

เยาวชนประชาชน ได้ร่วมงาน
กิจกรรมได้ร่วมกิจกรรมเพื่อ
สักการะในวันเฉลิมพระชน
พรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

                     

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 
 

2 
 
 

 
 

จัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระราชินี                    

-เพื่อให้ประชาชนเยาวชน 
ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสักการะ 
ในวันเฉลิมพระชนพรรษา 
สมเด็จพระราชินี                    
 

จัดงานวันวันเฉลิมพระชน
พรรษาสมเด็จพระราชินี  
ในวันท่ี  3 มิถุนายน  
ของทุกปี 
 

- 
 
 
 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 
 
 
 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 
 
 

เยาวชนประชาชน ได้ร่วมงาน
กิจกรรมได้ร่วมกิจกรรมเพื่อ
สักการะในวันเฉลิมพระชน
พรรษาสมเด็จพระราชินี                     

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 
 

3 จัดงานวันชาติ/
วันพ่อแห่งชาติ 

-เพื่อให้ประชาชนเยาวชน 
ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสักการะใน
วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ                      
 

จัดงานวันชาติ/วันพ่อ
แห่งชาติ ในวันท่ี  5 
ธันวาคม  ของทุกปี 
 

- 
 
 
 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 
 
 
 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 
 
 

เยาวชนประชาชน ได้ร่วมงาน
กิจกรรมได้ร่วมกิจกรรมเพื่อ
สักการะในวันชาติ/วันพ่อ
แห่งชาติ  

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา  - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2   การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนาท่ี  1  ส่งเสริมให้มีงานประเพณีลอยกระทง  กิจกรรม  เทศกาล  และวิถีของชุมชน  เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่
แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 
 
 

 
 

จัดงานวันคล้าย
วันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหา 
ภูมิพล อดุลยเดช   

-เพื่อให้ประชาชนเยาวชนได้
ร่วมกิจกรรมเพื่อสักการะในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพล อดุลยเดช   

จัดงานวันคล้ายวันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดช  ในวันท่ี  13 ตุลาคม 
ของทุกปี 
 

- 
 
 
 

 

30,000 
 
 
 
 

30,000 30,000 30,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 
 
 

เยาวชนประชาชน ได้ร่วมงาน
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราช
สมภพขอพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช   
 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 
 

5 จัดงานวันแม่
แห่งชาติ  
 

-เพื่อให้ประชาชนเยาวชนได้
ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายพระพร
ใน วันแม่แห่งชาติ 

จัดงานวันแม่แห่งชาติ  
ปีละ  1  ครั้ง 
 

- 
 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 
 

เยาวชนประชาชน ได้ร่วมงาน
กิจกรรมใน วันแม่แห่งชาติ 
 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

 

6 จัดงานวันปิยะ
มหาราช   
 

-เพื่อให้ประชาชนเยาวชนได้
ร่วมกิจกรรมเพื่อสักการะใน
วันปิยะมหาราช   

จัดงานวันปิยะมหาราช   
ปีละ  1  ครั้ง 
 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 
 

เยาวชนประชาชน  
ได้ร่วมงานกิจกรรม 
ในวันปิยะมหาราช  

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

 

7 จัดงานวัน
เทศบาล   

-เพื่อรำลึกถึงวันก่อตั้งเทศบาล 
 

จัดกิจกรรมวันเทศบาล   
ในวันท่ี  24 เมษายน   
ของทุกปี 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้าง  ประชาชน ได้
ร่วมงานกิจกรรมในวันเทศบาล 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

 

รวม  7  โครงการ - 260,000 260,000 260,000 260,000  

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา  - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2   การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนาท่ี  1  ส่งเสริมให้มีงานประเพณีลอยกระทง  กิจกรรม  เทศกาล  และวิถีของชุมชน  เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่
แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 

จัดงานประเพณี 
สงกรานต์ 
 
 

-เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและส่งเสริม
การท่องเท่ียว 
 
 

จัดงานประเพณีวันสงกรานต์
ในเขตเทศบาลตำบลขามทะเล
สอ ปีละ  1  ครั้ง 
 

- 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 

 

50,000 
 
 

 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
   

เด็กและเยาวชน ประชาชนเกิด
ความหวงแหนวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 
 

กอง
การศึกษา 

 
 

2 จัดงานประเพณี 
วันลอยกระทง 
 

-เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
 

จัดงานประเพณีลอยกระทงใน
เขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  
ปีละ  1  ครั้ง   
 

- 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน 
 

-เกิดการกระจายรายได้จากการ
ท่องเท่ียว 
-ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

กอง
การศึกษา 

 

3 จัดงานบวงสรวง
ท่านท้าวสุรนารี 
 

-เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและส่งเสริม
การท่องเท่ียว 
 

จัดงานบวงสรวงท้าวสุรนารี
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
ปีละ  1  ครั้ง 
 

- 
 

 

10,000 
 

 

10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
คงอยู่สืบไป 
 

กอง
การศึกษา 

 

4 จัดงาน 
พิธีทางศาสนา 
 

-เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและส่งเสริม
การท่องเท่ียว 
 

จัดงานวันสำคัญทางศาสนา  
เช่น  วันวิสาขบูชา วัน
มาฆบูชา วันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา  

- 
 

 

50,000 
 

 

50,000 
 
 

 

50,000 
 
 

 

50,000 
 
 

 

ร้อยละความพึง
พอใจขอผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

-ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
 

กอง
การศึกษา 

 

รวม  4  โครงการ - 710,000 710,000 710,000 710,000  

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา  - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2   การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนาท่ี  1  ส่งเสริมให้มีงานประเพณีลอยกระทง  กิจกรรม  เทศกาล  และวิถีของชุมชน  เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
➢ แผนงานการศึกษา  

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 

จัดงานทำบุญตักบาตร
วันขึ้นปีใหม่ 
 
 

-เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและส่งเสริม
การท่องเท่ียว 
 
 

จัดงานทำบุญตักบาตร 
วันขึ้นปีใหม่ในเขตเทศบาล
ตำบลขามทะเลสอ 
ปีละ  1  ครั้ง 
 

- 
 
 
 

 

10,000 
 
 
 

10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
   
 
 

วัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามคงอยู่สืบไป 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

2 โครงการวันแม่แห่งชาติ 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) 
 

-เพื่อปลูกฝังค่านิยมท่ีดี
งาม ลูกได้สำนึกใน
พระคุณของแม่ 
 

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
ปีละ  1  ครั้ง  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) 
 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน 
 

เด็กและผู้ปกครอง  
ได้ร่วมงานกิจกรรม 
ในวันแม่แห่งชาติ 
 

กอง
การศึกษา 

 

รวม  2  โครงการ - 20,000 20,000 20,000 20,000  

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2   การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนาท่ี  2  ปรับปรุงพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองคูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และส่งเสริมสุขภาพ 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 

 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่าง 
หนองคู (เสนอโครงการ
โดยชุมชนหนองคู 2) 

 

-เพ่ือพัฒนาสภาพภูมิทัศน์
อ่างหนองคู และพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างหนองคู
โดยทำการจัดสวน ปลูกต้นไม้ 
ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน ทางวิ่ง
ออกกำลังกาย   และนั่งพักผ่อน
หย่อนใจ  

- 
 

 
 

200,000 
 

 
 

 

200,000 
 

 
 

 

200,000 
 

 
 

 

200,000 
 

 
 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์รอบอ่างหนองคู 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

-ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 
-พัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ 

กองช่าง 
 
 

 

2 ก่อสร้างศาลานั่งพักผ่อน
บริเวณอ่างหนองคู(เสนอ
โดยชุมชนหนองคู 2) 
 

-เพ่ือให้ประชานชนมสีถานที่
พักผ่อนหย่อนใจเพ่ิมขึ้น 
 

ก่อสร้างศาลาที่พักพร้อมม้านั่ง 
คสล.ขนาด  4.00 เมตร  สูง 
2.50 เมตร  จำนวน 5 ชุด 
 

- 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่า ๖๐ 

-ประชานชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 
 

กองช่าง 
 

3 โครงการปรับปรุง -ต่อเติม  
ท่าน้ำอ่างเก็บน้ำหนองคู  
(เสนอโดยชมุชนหนองคู) 
 

- เพ่ือให้มีสภาพภูมิทัศน์อ่าง
หนองคู  และพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว 
 

ปรับปรุง-ต่อเติมท่าน้ำบริเวณอ่าง
หนองคู ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 42.00 เมตร 
 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า 
60% 

-ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 
-พัฒนาให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 
 

4 
 
 
 
 

ติดตั้งระบบน้ำพุ 
ภายในอ่างเก็บน้ำหนองคู 
บ้านหนองคู หมู่ที่ ๒ 
 
 

- เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
ระบบแหล่งน้ำ 
- เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจเพ่ิมขึ้น 

ติดตั้งระบบน้ำพุ ภายในอ่างเก็บ
น้ำหนองคู (ตามแบบแปลน
เทศบาลฯกำหนด) 
 

- 
 
 

 

3,5๐๐,๐๐๐ 
 

 

3,5๐๐,๐๐๐ 
 

 

3,5๐๐,๐๐๐ 
 

 

3,5๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่า ๖๐ 
 

- ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 
- พัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ 

กองช่าง 

รวม  4  โครงการ - 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000  

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  การพัฒนาสังคม  และการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  แนวทางการพัฒนาที่  1  สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมและจัดตั้งใหม่ 
➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1   โครงการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง  
เทศบาลตำบล 
ขามทะเลสอ 
 

- เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ และมีที่ศึกษาหา
ความรู้ทางด้านการเกษตร 
จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง เทศบาลตำบล 
ขามทะเลสอ 
 

- จัดฝึกอบรมหรือจัดหาพันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์ วัสดุอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ 
เก้าอี้ เครื่องเสียง เครื่องสับบด 
กิ่งไม้ โซล่าเซลล์  หรืออื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง ในกิจกรรมศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงหรือศาสตร์ 
พระราชา เป็นต้น 

 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละความพึง 
พอใจของประชาชน
ไม่น้อยกว่า 60 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจ และมีที่ศึกษาหา
ความรู้ทางด้านการเกษตร
จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง เทศบาลตำบล 
ขามทะเลสอ 
 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการก่อสร้างศูนย์
เรียนรู้  เศรษฐกิจ
พอเพียง เทศบาลตำบล
ขามทะเลสอ (บริเวณ
บ่อบำบัดน้ำเสีย) 
 

-เพ่ือให้มีศูนย์เรียนรู้ในด้าน
การเกษตร สำหรับประชาชน
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลขาม
ทะเลสอ 

ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง เทศบาลตำบล 
ขามทะเลสอ (บริเวณบ่อ 
บำบัดนำ้เสีย)  
จำนวน  1  แห่ง 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 60 
 

ประชาชนมีศูนย์เรียนรู้   
ในการศึกษาหาความรู้
ทางด้านการเกษตร 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

รวม  2  โครงการ - 900,000 900,000 900,000 900,000  

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  การพัฒนาสังคม  และการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  แนวทางการพัฒนาที่  1  สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมและจัดตั้งใหม่ 
➢ แผนงานสาธารณสุข 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

 

โครงการฝึกอบรมการ
เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
 
 

-เพ่ือให้ชาวบ้านมีความรู้ความ
เข้าใจในการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
 

จัดอบรมผู้เลี้ยงไก่ 
พันธุ์ไข่จากชุมชน  
จำนวน  20  ราย 

- 
 
 
 

50,000 
 
 
 

50,000 
 

 

50,000 
 

 

50,000 
 
 
 

ร้อยละความพึง พอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่า 60 

ประชาชนมีความรู้ในการ
เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
 

2 
 

โครงการเลี้ยงปลา  
บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย 
 

-เพ่ือใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้
สำหรับประชาชนผู้สนใจใน
การเลี้ยงปลาสำหรับการ
บริโภคเองและขายเพ่ือ     
เพ่ิมรายได้ 
 

จัดหาพันธุ์ปลามาเลี้ยง  
ในบ่อบำบัดน้ำเสีย 
 

- 
 
 
 

50,000 
 
 
 

50,000 
 

 

50,000 
 

 

50,000 
 
 
 

ร้อยละความพึง พอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่า 65 
 

มีศูนย์การเรียนรู้สำหรับ
ประชาชนผู้สนใจในการ
เลี้ยงปลาสำหรับการ
บริโภคเองและขายเพ่ือ 
เพ่ิมรายได้ 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

3 โครงการจัดสร้างเรือน 
เพาะชำชุมชนประจำ 
ตำบลขามทะเลสอ 
 

- เพื่อเป็นแหล่งเพาะชำ  
อนุบาล รวบรวมและ
แจกจ่ายกล้าไม้ของชุมชน 
และสนับสนุนการปลูกป่า
และการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ภายในชุมชนท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของราษฎร์ 
 

- จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ใน
การจัดสร้างเรือนเพาะชำ 
- จัดซ้ือพันธุ์กล้าไม้ต่าง ๆ  
- จัดซ้ือวัดสุ อุปกรณ์ ใน
การเพาะชำกล้าไม้ 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่า 60 

- ชุมชนจะมีกล้ามไม้ 
สำหรับปลูกในท้องถิ่น
และทันต่อฤดูกาลปลูก 
-  สมาชิกในชุมชนมี
ความรู้ ความสามารถใน
การเพาะชำกล้าไม้เพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม  3  โครงการ - 200,000 200,000 200,000 200,000  

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  การพัฒนาสังคม  และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  แนวทางการพัฒนาท่ี  2  จัดระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์  การคุมครองผู้บริโภค  และการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
➢ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

 

โครงการรณรงค์
กำจัดลูกน้ำยุงลาย 
 
 

-เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
-เพื่อลดการเกิดโรค
ไข้เลือดออก 

-รณรงค์ใส่ทรายอะเบทและปล่อยปลาหาง 
นกยูงก่อนจะถึงช่วงของการระบาด (เม.ย.-พ.ค.) 
-พ่นเคมีหลังจากใส่ทราย 
อะเบททุกหลังคาเรือน 
-สำรวจความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายทุกเดือน 
เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน 
 

- 
 
 
 

100,000 
 
 
 

100,000 
 

 

100,000 
 

 

100,000 
 
 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 65 
 

ประชาชน
ปลอดภัยใน
ชีวิตมากขึ้น 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
 

รวม  1  โครงการ - 100,000 100,000 100,000 100,000  

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนาที่  1  สนับสนุนการบริหารราชการ   โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
มาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ 
➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

 

โครงการทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
 
 

-เพ่ือเป็นทุนการศึกษาของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงาน
เทศบาล 

ให้ทุนการศึกษา แก่ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง 
 

- 
 
 
 

 

120,000 
 
 
 

 

120,000 
 
 
 

 

120,000 
 
 
 

 

120,000 
 
 
 

 

ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโท   
จำนวน  2  ทุน 
 

-เกิดการพัฒนาทางด้าน
ความรู้และมีศักยภาพในการ
ทำงาน 
-มีบุคลากรที่มีคุณภาพในการ
ทำงานและมปีระสิทธิภาพ 
 

    สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 

2 
 

สอบถามความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
 

-เพ่ือให้บริการประชาชน 
ด้วยความรวดเร็ว 
 

จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มารับบริการและ
ประเมินผล  เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารงาน 
 

- 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนที่มารับบริการ
และประเมินผล  เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารงานเทศบาล 
 

มีข้อมูลที่นำมาใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาเทศบาล 

-เพ่ือเตรียมการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จัดการเลือกตั้ง  ภายในเขต
เทศบาลแบ่งหน่วยเลือกตัง้  
เป็น  7  หน่วยเลือกตั้ง 
 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

-การเลือกตั้งของท้องถิ่น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
-ประชาชนได้ใชส้ิทธิเลือกตั้ง
อย่างสมบรูณ์ 
 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

4 เพ่ิมจุดลูกข่ายสียง 
ไร้สาย ในเขตเทศบาล
ตำบลขามทะเลสอ 
 

-เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของเทศบาลตำบล 
ขามทะเลสอ 
 

เพ่ิมจุดลูกข่ายสียงไร้สาย   
ในเขตเทศบาลตำบลขาม 
ทะเลสอ  จำนวน  5  จุด 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร 
อยา่งทั่วถึง 
 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนาที่  1  สนับสนุนการบริหารราชการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
มาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ 
➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 
 
 
 

ปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการ
พนักงานเทศบาล(ของเดิม) 
 

-เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านพักที่ชำรุดให้คงสภาพ
เดิม 

บ้านพักสวัสดิการพนักงาน  คสล.   
1  ชั้น  จำนวน   2  หลัง 7  ห้อง 
 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 65 

พนักงานและลูกจ้างได้รับ
สวัสดิการที่ดีและมีความ
ปลอดภัยในการพักอาศัย 

     สำนัก 
 
ปลัดเทศบาล 
 

6 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง  
ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณ
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
เทศบาลฯ 
 

-เพ่ือประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
ตำบลขามทะเลสอ 
 

ก่อสร้าง ป้ายประชาสัมพันธ์  
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 6.00 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ป้ายไม่น้อยกว่า 
15.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลฯ กำหนด 
 

- 90,000 90,000 90,000 90,000 ความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 65 

มีป้ายประชาสมัพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
ตำบลขามทะเลสอ 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 
 

7 ปรับปรุงซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างของเทศบาล
ตำบล 
ขามทะเลสอ 

-เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างของเทศบาล 
ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ปกติ 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้างของเทศบาล
ตำบลขามทะเลสอ 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ 
ของเจ้าหน้าท่ีไม่น้อย 
กว่า 65 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างให้
สามารถใช้งานได้อย่าง
ปกติ 
 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

8 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ 
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
อำเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

- เพื่อให้การดำเนินการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
จำนวน  1  แห่ง 
 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความพึงพอใจ 
ของประชาชนไม่น้อย 
กว่า 70 
 

ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนาที่  1  สนับสนุนการบริหารราชการ   โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
มาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ 
➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการต่าง ๆ ของส่วน 
ราชการและองค์กร 
ท่ีเกี่ยวข้องตามอำนาจ 
หน้าท่ีหรือตามนโยบาย 
รัฐบาล 

เพื่อตอบสนองโครงการต่างๆ 
ของส่วนราชการและองค์กร 
ท่ีเกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าท่ี
หรือตามนโยบายรัฐบาล 
 

จัดทำโครงการต่างๆ ของส่วน
ราชการและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามอำนาจหน้าท่ีหรือตาม
นโยบายรัฐบาล 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ไม่น้อยกว่า 60 
 

เป็นการส่งเสริมนโยบาย
ของส่วนราชการและ 
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องตาม
อำนาจหน้าท่ีหรือตาม
นโยบายรัฐบาล 
 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

10 โครงการจิตอาสา 
ร่วมใจ 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
จิตอาสาให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการช่วยกันทำความ
สะอาด พัฒนาพื้นท่ีภายใน
เขตเทศบาล 
 

จัดกิจกรรมจิตอาสา ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ช่วยกันทำความสะอาด 
พัฒนาพ้ืนท่ีภายในเขต
เทศบาล  เดือนละ  1  ครั้ง  
 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ไม่น้อยกว่า 60 
 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การช่วยกันทำความ
สะอาด พัฒนาพ้ืนท่ี
ภายในเขตเทศบาล 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

11 โครงการจัดทำซุ้มเฉลิม 
พระเกียรติ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร หรือจัด
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร และสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ ทุกพระองค์ 

จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ไม่น้อยกว่า 70 
 

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร และ
สถาบันพระมหากษัตริย์  
ทุกพระองค์ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนาที่  1  สนับสนุนการบริหารราชการ   โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
มาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ 
➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 
 

 

โครงการปรับปรุง
จัดทำแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 
 

- เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ของ
เทศบาลโดยสามารถจัดเก็บภาษี
ต่าง ๆได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
เป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว 
 

จัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขต
เทศบาลตำบลขาม
ทะเลสอ 
 

- 
 
 

 

150,000 
 
 

 

150,000 
 
 
 

 

150,000 
 
 
 

 

150,000 
 
 
 

 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่ใช้
บริการไม่น้อยกว่า 60 
 
 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอม ี
ข้อมูลทางด้านการคลังท้องถิ่น 
อย่างครบถ้วน  และมีรายได้ 
จากการจัดเก็บภาษีเพ่ิมมากข้ึน 

กองคลัง 
 
 

 

13 
 

โครงการฝึกอบรมผู้
อยู่ในข่ายชำระภาษี 
 

-เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ของ
เทศบาลโดยสามารถจัดเก็บภาษี
ต่างๆได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
เป็นธรรม 
 

จัดฝึกอบรมผู้อยู่ในข่าย
ชำระภาษีจำนวน   
ปีละ  1  คร้ัง 
 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่ใช้
บริการไม่น้อยกว่า 60 
 

เทศบาลมีรายได้เพ่ิมขึ้นโดย 
สามารถจัดเก็บภาษีต่างๆได้ 
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
เป็นธรรม 

กองคลัง 
 

14 โครงการรับชำระ
ภาษีเคลื่อนที ่
 

-เพ่ืออำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาการจัดเก็บภาษีของ
เทศบาล 

รับชำระภาษีเคลื่อนที่   
จำนวน  ปีละ  1  คร้ัง 
 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 65 

ประชาชนได้รับความพึงพอใจ 
และให้ความร่วมมือที่จะมา 
ชำระภาษี  และทำให้เป็นการ
พัฒนาการจัดเก็บภาษีของ 
เทศบาลได้มากข้ึน 
 

กองคลัง 
 

รวม  14  โครงการ - 2,295,000 2,295,000 2,295,000 2,95,000  

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนาที่  1  สนับสนุนการบริหารราชการ   โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
มาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ 
➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติภัยทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 

-เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึง
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 
 
 

จัดฝึกอบรมป้องกันอุบัติภัย 
ทางถนนในช่วงเทศกาล  
-วันขึ้นปีใหม ่
-วันสงกรานต์ 
 

- 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 

ความพึงพอใจของผู้เข้า 
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

 

2 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันการจมน้ำ 
 

-เพ่ือฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยให้ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

จัดฝึกอบรมการป้องกันการ
จมน้ำ ของเทศบาลตำบล 
ขามทะเลสอ จำนวน 1 คร้ัง 
 

- 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ความพึงพอใจของผู้เข้า 
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

 

3 โครงการอบรมการ
ป้องกันอัคคีภัย
เบื้องต้นแก่ประชาชน
พ้ืนที่เทศบาลฯ 
 

-เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึง
การป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
 

จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัย
เบื้องต้นแก่ประชาชนใน
ชุมชน  ปีละ  1  คร้ัง 
 

- 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ความพึงพอใจของผู้เข้า 
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

 

4 
 
 
 
 

จัดอบรมซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัยให้แก่
ประชาชน พนักงาน  
ลูกจา้ง 
 

-เพ่ือให้ประชาชน พนักงาน  
ลูกจ้างสามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ในเบื้องต้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

จัดอบรมซ้อมแผนป้องกัน
อัคคีภัยให้แก่ประชาชน 
พนักงาน ลูกจ้างปีละ 2 คร้ัง 
 

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 
 

ประชาชน พนักงาน  
ลูกจ้างสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ใน
เบื้องต้นและช่วยเหลือ
หน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนาที่  1  สนับสนุนการบริหารราชการ   โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
มาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ 
➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 
 

โครงการต่อเติมอาคารท่ี
จอดรถด้านหลังและ
ด้านข้างตัวอาคาร
สำนักงานป้องกันฯ 
 

-เพื่อปรับปรุงให้มีพื้นท่ี 
เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์  
และทรัพย์สินทางราชการ
ไม่ให้สูญหาย 
 

ต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง  8.00  เมตร  
ยาว  12.00  เมตร  หรือมี
สภาพตามด้านข้างขนาดกว้าง  
6.00  เมตร  ยาว  10.00  
เมตร  หลังคามุงแผ่นเหล็กรีด
ลอน(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
กำหนด) 
 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของเจ้าหน้าท่ีไม่น้อย
กว่า 65 
 

มีพ้ืนท่ีเก็บรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ และทรัพย์สิน
ทางราชการไมให้สูญหาย 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

6 
 
 

 

ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่
จอดรถขนาดใหญ่ 

-เพ่ือปรับปรุงให้มีพ้ืนที่เก็บ
วัสดุอุปกรณ์และป้องกัน
ทรัพย์สินทางราชการสูญหาย 

ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่จอดรถ
ขนาดใหญ่ (ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด) 

- 
 
 

 

120,000 
 
 
 

120,000 
 
 
 

120,000 
 
 
 

120,000 
 
 
 

ความพึงพอใจ  ของ
เจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 65 

มีพ้ืนที่เก็บวัสดุอุปกรณ์และ
ป้องกันทรัพย์สินทาง
ราชการสูญหาย 

     สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

 
 

รวม  6  โครงการ - 750,000 750,000 750,000 750,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนาที่  1  สนับสนุนการบริหารราชการ   โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
มาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ 
➢ แผนงานสาธารณสุข 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 
 

 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
เลี้ยงไก ่
 
 

 

-เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอในการเลี้ยงไก่ 

 
 

จัดซื้อเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้แก่ 1.ชุดอุปกรณ์การ
เลี้ยงไก่  จำนวน  500  ชุด  
2.กรงตับไก ่ขนาด 3 ชั้น  
จำนวน 50 อัน  
3.พันธุ์ไก่ไข่ จำนวน 5,000 ตัว  
4.อาหารไก่ 5. ปุ๋ย 
 

- 200,000 
 
 
 

200,000 

 

 

200,000 

 

 

200,000 
 

 

 

ความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 
 

ทำให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 

2 โครงการจัดซื้อที่ดิน 
จำนวน 10  ไร่ 

-เพ่ือก่อสร้างโรงงาน
คักแยกขยะ 

จัดซื้อที่ดิน  จำนวน 10  ไร่ - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 
 

การจัดการขยะถูก
หลักสุขาภิบาล 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

3 ปรับปรุงซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างของกอง
สาธารณสุขฯ 

-เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ของกองสาธารณสุขฯ
ให้สามารถใช้งานได้
อย่างปกติ 

ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์  
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างของกอง
สาธารณสุขฯ 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึง 
พอใจของเจ้าหน้าท่ี
ไม่น้อยกว่า 70 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างให้
สามารถใช้งานได้
อย่างปกติ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม  3  โครงการ - 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000  

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนาที่  1  สนับสนุนการบริหารราชการ   โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
มาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ 
➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่
แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรม
สัมมนาทัศนศึกษา
ดูงานชุมชน
เทศบาลตำบล 
ขามทะเลสอ   

- เพื่อกระตุ้นให้องค์กร
ชุมชนตืน่ตัวต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและ
เสริมสร้างความเป็น 
ผู้นำในการพัฒนาชุมชน 
 

- จัดอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานชุมชน
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้แก่
คณะกรรมการชุมชน คณะบริหารศูนย์พัฒนา
ครอบครัว  คณะบริหารพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มสตรี  สภาเด็กและเยาวชน คณะ
ผูบ้ริหารชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุ   
กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่ม อปพร.  
กลุ่ม อสม. วิทยากร  ผู้สังเกตการณ์ และ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง   
จำนวน  200  คน 
 

- 700,000 700,000 700,000 700,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
70 

ชุมชนมีความเข้มแข็ง
สามารถเป็นแกนนำใน
การกระตุ้น ผนึกกำลัง
ประสานให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

รวม  1  โครงการ - 700,000 700,000 700,000 700,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนาที่  1  สนับสนุนการบริหารราชการ   โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
มาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างของ 
กองช่าง 

-เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างของกองช่าง 
ให้สามารถใช้งานได้ 
อย่างปกติ 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้างของกองช่าง 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของเจ้าหน้าท่ีไม่น้อย
กว่า 70 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างให้
สามารถใช้งานได้อย่างปกติ 
 

กองช่าง 

รวม  1  โครงการ - 500,000 500,000 500,000 500,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนาที่  1  สนับสนุนการบริหารราชการ   โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
มาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ 
➢ แผนงานการศึกษา 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างป้าย
บอร์ดประชาสัมพันธ์  
พร้อมหลังคาบริเวณ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพ่ือให้ผู้ปกครอง 
ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 

ติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์
บานเลื่อนพร้อมหลังคา  
จำนวน 1 บอร์ด 
 

- 25,000 
 
 
 
 
 

25,000 
 
 
 
 

 

25,000 
 
 
 
 

 

25,000 
 
 
 

 

มีบอร์ดประชาสัมพันธ์   
ไม่น้อยกว่า  1  บอร์ด 

ผู้ปกครอง ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กอง 
การศึกษา 

2 ปรับปรุงซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างของกอง
การศึกษา 

-เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างของกอง 
การศึกษาให้สามารถใช้
งานได้อย่างปกติ 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างของ 
กองการศึกษา 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของเจ้าหน้าท่ีไม่น้อย
กว่า 70 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างปกติ 
 

กอง 
การศึกษา 

รวม  2  โครงการ - 525,000 525,000 525,000 525,000  

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต 
➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

 

ปรับปรุง  Website  
ของเทศบาล 
 
 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล 
 

-ปรับปรุง  Website ของเทศบาล 
-ต่อสัญญาโฮสติง 
-ต่อสัญญาเช่าพ้ืนท่ีบนทาง
อินเตอร์เน็ต 
 

- 
 
 
 

 

10,000 
 
 
 

 

10,000 
 
 
 

 

10,000 
 
 
 

 

10,000 
 
 
 

 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

-ประชาชนท่ัวไปรับทราบข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล 
-แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงาน 
 

    สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 

รวม  1  โครงการ - 10,000 10,000 10,000 
 

10,000  

 
 
 
 
 
 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนาแนวทางการพัฒนาท่ี  1  สนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างถ้วนหน้า 
➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดซ้ือวัสดุอาหาร 
เสริม(นม)ให้กับเด็ก 
ในโรงเรียนอนุบาล 
รัฐราษฎร์รังสรรค์ 
 

เพื่อให้เด็กนักเรียน 
ได้รับโภชนาการ
อาหารครบถ้วน 

จัดซ้ือวัสดุอาหารเสริม (นม) 
เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล 
รัฐราษฎร์รังสรรค์    
 

- 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

จัดซ้ือวัสดุอาหารเสริม 
(นม)แก่เด็ก จำนวน   
 

เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารเพียงพอเติบโต
สมวัยได้อย่างเหมาะสม 
 

กอง 
การศึกษา 

 

2 จัดซ้ือวัสดุอาหารเสริม
(นม)ให้กับเด็กให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 

-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับสารอาหารและ
โภชนาการท่ีมีคุณค่า
ครบถ้วนถูกต้อง
เหมาะสมกับเด็ก 
 

-จัดซ้ืออาหารเสริมนมให้กับ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ  
 

- 270,000 270,000 270,000 270,000 วัสดุอาหารเสริม(นม)
ให้กับเด็กให้ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 

เด็กมีความเจริญเติบโตท้ัง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสติปัญญา  ช่วย
แก้ปัญหาทุนโภชนาการ
ของเด็กเล็ก 
 

กอง 
การศึกษา 

 

3 การบริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 

-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับสารอาหารและ
โภชนาการท่ีมีคุณค่า
ครบถ้วนถูกต้อง
เหมาะสมกับเด็ก 

-จัดหาอาหารกลางวันให้กับ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
 

- 800,0000 800,0000 800,0000 800,0000 อาหารกลางวันให้กับ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  
 

เด็กมีความเจริญเติบโตท้ัง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสติปัญญา  ช่วย
แก้ปัญหาทุนโภชนาการ
ของเด็กเล็ก 
 

กอง 
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนาแนวทางการพัฒนาท่ี  1  สนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างถ้วนหน้า 
➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 อุดหนุนอาหาร
กลางวันให้กับ
โรงเรียนอนุบาล 
รัฐราษฎร์รังสรรค์ 
 

-เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
โภชนาการอาหารครบถ้วน 
 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์  
 

- 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 อุดหนุนอาหาร
กลางวันให้กับเด็ก                               
โรงเรียนอนุบาล 
รัฐราษฎร์รังสรรค์ 
 

เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารเพียงพอเติบโต
สมวัยได้อย่างเหมาะสม 
 

กอง 
การศึกษา 

 

5 การจัดการศึกษาแก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

-เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้แก่เด็กนักเรียน 
-เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
เครื่องแบบนักเรียนท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
-เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
และแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง 
 

จัดหาการจัดการศึกษา
ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กฯ 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่า 80 

-เด็กได้รับการส่งเสริมด้าน
การศึกษา 
-นักเรียนมีเครื่องแบบ
นักเรียนท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
-เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
และแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครอง 
 

กอง 
การศึกษา 

 

รวม  5  โครงการ - 4,920,000 4,920,000 4,920,000 4,920,000  

 
 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนาแนวทางการพัฒนาท่ี  1  สนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างถ้วนหน้า 
➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 

 
 

โครงการส่งเสริมนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ระดับอำเภอ จังหวัด 
ประเทศ 

-เพื่อส่งเสริมนักกีฬาให้มี
ประสบการณ์ด้านการ 
แข่งขันมากยิ่งขึ้น 
 
 

ส่งทีมฟุตบอล,ตระกร้อ, 
ฟุตซอลและวอลเลย์บอล
แข่งขันระดับอำเภอ ระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ 
 
 

- 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

ร้อยละของผู้ท่ีได้ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

-เยาวชนและประชาชนได้ 
มีทักษะทางด้านกีฬาที่ดีขึ้น 
-นักกีฬาได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถ 
 

กอง 
การศึกษา 
 
 

 

2 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาหน่วยงานราชการ
ท้องถิ่น อำเภอขาม 
ทะเลสอ 
 

-เพื่อสร้างความผูกพัน
สมานฉันท์ผูกมิตรไมตรี 
ระหว่างหน่วยงาน 
-เพื่อสร้างความสัมพันธ์ 
ท่ีดีในหน่วยงานราชการ 
 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาส่วน
ราชการในเขตอำเภอขาม 
ทะเลสอ  ปีละ  1  ครั้ง 
 

- 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาส่วนราชการใน
เขตอำเภอขามทะเล
สอ ปีละ  1  ครั้ง 
 

ข้าราชการมีการตื่นตัวในการ
ออกกำลังกายและการเล่น
กีฬามากขึ้น 
 

กอง 
การศึกษา 

 

3 ส่งเสริมทักษะเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศทางกีฬา 
 

-เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการต่างๆที่จัดขึ้น 
-เพื่อหาโอกาสแสดง
ความสามารถแสดงความ 
เป็นเลิศทางด้านกีฬา 
 

ส่งเสริมทักษะกีฬาในเขต
เทศบาลและสมาชิกชมรมให้มี
ความสามารถในด้านกีฬา
วอลเลย์บอล, ฟุตบอล, 
ฟุตซอล,เซปักตระกร้อ,ฯลฯ 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของผู้ท่ีได้
เข้าร่วมกิจกรรม 

-เยาวชนและประชาชนได้มี
ทักษะทางด้านกีฬา 
-เทศบาลเป็นท่ีรู้จักของ
ประชาชน 
-นักกีฬาได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถ 

กอง 
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนาแนวทางการพัฒนาท่ี  1  สนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างถ้วนหน้า 
➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ
ต้านยาเสพติดเกมส์ประจำปี
2561,2562,2563, 
2564,2565 
 

-เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคีของประชาชน 
 

จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
ให้แก่เยาวชน  ประชาชน  ท้ังใน
เขตและนอกเขตเทศบาล 
ปีละ  1  ครั้ง 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 75 
 

-เกิดความสามัคคี 
-เยาวชน,ประชาชนมี
การพัฒนาจิตใจที่ดีขึ้น 
 

กอง 
การศึกษา 

 

5 โครงการจัดการแข่งขัน กีฬา
เด็กเล็กอำเภอขามทะเลสอ 
 

-เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกายท่ีเหมาะสม  
และเตรียมความพร้อม 
ในการเจริญเติบโตทาง
ร่างกายและรู้จักการ 
ให้อภัย 

จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
ตามความเหมาะสมกับวัย 
 

- 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละของผู้ท่ีได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

เด็กเกิดความมีน้ำใจ
และเรียนรู้การให้อภัย
ต่อกัน 
 

กอง 
การศึกษา 

 

รวม  5  โครงการ - 270,000 270,000 270,000 270,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนาแนวทางการพัฒนาท่ี  1  สนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างถ้วนหน้า 
➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดฝึกอบรมส่งเสริม
พัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี 
และผู้พิการ 
 

-เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่ม
บทบาทกลุ่มสตรีและสร้าง
ความสามัคคี 
 

จัดฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนา
อาชีพกลุ่มสตรีและผู้พิการ 
ในเขตพื้นท่ีเทศบาล   
จำนวน  1  ครั้งต่อปี 
 

- 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า 70 
 

-พัฒนาอาชีพของกลุ่มสตรี
และผู้พิการ เพื่อเพิ่มความ
สามัคคี และพัฒนาอาชีพ
เป็นการเพิ่มรายได้ 
 

กอง 
สวัสดิการฯ 

 

2 โครงการอบรมเละเพิ่ม
ศักยภาพเยาวชนเพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาสภา
เด็กและเยาวชน 
 

-เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนใน
ชุมชนตื่นตัวต่อการ
เสริมสร้างความเป็นผู้นำเพ่ือ
นำไปพัฒนาท้องถิ่น 
 

จัดอบรมเพ่ิมศักยภาพ
เสริมสร้างพัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชน  จำนวน  1  ครั้งต่อปี 
 

- 
 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า 70 
 

เยาวชนในชุมชนตื่นตัวต่อ
การเสริมสร้างความเป็นผู้นำ
เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น 

กอง 
สวัสดิการฯ 

 

3 โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 
 

-เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
ของประชาชนในชุมชนเขต
เทศบาล 

จัดให้มีการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ ของประชาชน
ในชุมชนเขตเทศบาล  
ปีละ 1 ครั้ง 
 

- 
 

150,000 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า 80 
 

-เกิดความสามัคคีของคนใน
ชุมชนอันจะนำไปสู่การร่วมมือ
ร่วมใจในการพัฒนาชุมชนของ
ตน 
-ประชาชนมีการพัฒนาด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

 

รวม  3  โครงการ - 230,000 230,000 230,000 230,000  

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาท่ี  1  สนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างถ้วนหน้า 
➢ แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการตลาด 
ประชารัฐ 
ท้องถิ่นสุขใจ 

เพ่ือให้มีพ้ืนที่การตลาด 
ใหม่และให้ประชาชน 
มีพ้ืนที่ค้าขายเพ่ิม 
มากข้ึน 

จัดหาพ้ืนที่ตลาดใหม่และให้
ประชาชนมีพ้ืนที่ค้าขายและ 
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
ค้ารายใหม่ 
 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่า 60 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลขามทะเลสอมีพ้ืนที่
ค้าขายเพ่ิมมากข้ึนและ
ประชาชนมีอาชีพและมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 เงินอุดหนุนสำหรับการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

เพ่ือบริการแก่ประชาชน 
หรือหมู่บ้าน 

เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนิน 
งานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชน/
หมู่บ้าน จำนวน  8 ชุมชน 
 

- 160,000 160,000 160,000 160,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่า 60 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลขามทะเลสอได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ
ตามแนวทางพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขมากที่สุด 

กอง
สาธารณสุข 

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค        
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 

-เพ่ือดำเนินการฉีดวัคซีน
ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 
-เพ่ือสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

จัดทำโครงการสัตว์ปลอด 
โรค คนปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ้าฯโดยการ
ดำเนินการฉีดวัคซีนและ
สำรวจข้อมูลฯ 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่ากว่า 60 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลขามทะเลสอได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ 
สุนัขบ้าฯ มากที่สุด 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม  3  โครงการ - 700,000 700,000 700,000 700,000  

                                                                                                                    
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนาแนวทางการพัฒนาท่ี  1  สนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างถ้วนหน้า 
➢ แผนงานงบกลาง 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในเขตพื้นท่ี 
 

-เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
เขตพื้นท่ีเทศบาล 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาล   
โดยสมทบกองทุน  ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 50 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 สมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพในเขต
พื้นท่ี 
 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
เทศบาล ฯ มีสุขภาพ 
ท่ีดีขึ้น 

      กอง 
สาธารณสุขฯ 

รวม 1  โครงการ - 100,000 100,000 100,000 100,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนาแนวทางการพัฒนาท่ี  2  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอื้อต่อการมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า 
➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 

 
 

จัดต้ังหน่วยให้บริการ
ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับเทศบาล/ตำบล 
 

-เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการรับผู้ป่วย   
ณ จุดเกิดเหตุเป็นไปได้
อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

1.จัดหาเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัคร
เข้ารับการอบรม   
2.จัดหารถขนส่งผู้ป่วย 
3.จัดหาอุปกรณ์ประจำรถในการ
ช่วยเหลือ -อุปกรณ์ให้ออกซิเจน-
เปลสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
(Spinal board) –กระเป๋าปฐม
พยาบาล 
 

- 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 
60 
 

มีการจัดต้ังหน่วย
ให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินในเขตเทศบาล
ขามทะเลสอ 
 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

 

รวม  1  โครงการ - 20,000 20,000 20,000 20,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2 



  
 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนาแนวทาง  การพัฒนาท่ี  2  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอื้อต่อการมีพฤติกรรมทางสุขภาพท่ีดีถ้วนหน้า 
➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 

 
 

โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือ
(คสล.) บริเวณสนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

-เพื่อสุขอนามัยของเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลขามทะเล
สอ 
 
 

ก่อสร้างอ่างล้างมือ (คสล.) 
พร้อมอุปกรณ์ บริเวณสนาม 
เด็กเล่น 
 
 

- 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีใช้
บริการไม่น้อยกว่า 
60 
 

-เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสุขภาพ สุขอนามัย
ท่ีดี 
 

กอง 
การศึกษา 
 
 

 

2 ปรับห้องพักครู อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

-เพื่อปรับห้องพักครู 
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ให้ใช้งานได้ตามประสงค์ 
 

ปรับห้องพักครู อาคารศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก  ขนาดกว้าง  
2.50  เมตร  ยาว 4.00 เมตร  
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร 
 

- 80,000 80,000 80,000 80,000 รอ้ยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีใช้
บริการไม่น้อย 
กว่า 60 
 

มีห้องให้ใช้งานได้ 
ตามประสงค์ 
 

กอง 
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2 



  
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

        เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนาแนวทางการพัฒนาท่ี  2  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอื้อต่อการมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า 
➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 
 
 

 
 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์บริเวณ
ด้านหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

-เพื่อป้องกันแดดและฝน 
ให้กับเด็ก 
-เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี 
 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
บริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กฯ  ขนาดกว้าง 10.00  เมตร 
ยาว  15.00  เมตร หรือมีพื้นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 160 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
กำหนด) 
 

- 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 
60 
 

มีพ้ืนท่ีสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ 
เป็นไปอย่างเหมาะสม 
 

กอง 
การศึกษา 
 
 

 

4 ปรับปรุงโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 

-เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดีในการ
รับประทานอาหาร 
 

ปรับปรุงโรงอาหาร ขนาดกว้าง 4  
เมตร X 20 เมตร -งานโครงเหล็ก
พร้อมมุงกระเบื้องติดต้ังฝ้าเพดาน 
-งานก่ออิฐผนังพร้อมวงกบประตู
หน้าต่างและติดต้ังมุ้งลวด 
-งานปูกระเบื้อง 
-งานไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดต้ัง 
พัดลม 
 

- 
 

960,000 
 

960,000 
 

960,000 
 

960,000 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 
60 
 

สิ่งแวดล้อมภายในโรงอาหาร
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 
 

กอง 
การศึกษา 

 

5 ก่อสร้างอ่างล้างหน้า  
(ด้านทิศตะวันตก)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

-เพื่อสุขอนามัยของเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
 

ก่อสร้างอ่างล้างหน้า  ความยาว          
9  เมตร  พร้อมอุปกรณ์ 
 

- 55,000 55,000 55,000 55,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 
60 
 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี 
สุขภาพ สุขอนามัยที่ดี 
 

กอง 
การศึกษา 

 

 
 

 
 

แบบ ผ. ๐2 



  
 

 
 
 

 
                                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                       

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)  
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๕  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาท่ี  ๒  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอื้อต่อการมีพฤติกรรมทางสุขภาพท่ีดีถ้วนหน้า 
➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ปรับปรุงส่วนต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บริเวณด้านทิศตะวันออก 
ของอาคาร 

-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชน
มีสุขภาพท่ีดี 

ปรับปรุงส่วนต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา
เดก็เล็ก บริเวณด้านทิศตะวันออกของ
อาคาร ขนาดกว้าง 3.40 เมตร ยาว 
17.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีปรับปรุงไม่น้อย
กว่า 57.80 ตารางเมตร  

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 60 

สิ่งแวดล้อมภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเหมาะสม
กับการจัดกิจกรรม
ให้กับเด็ก 

กอง 
การศึกษา 

 

7 ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บริเวณด้านหลังด้าน 
ทิศตะวันตกของอาคาร 

-เพื่อสุขอนามัยท่ีดี 
ของเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บริเวณด้านหลังทิศตะวันตกของ
อาคาร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 
เมตร (ตามแบบเทศบาลฯกำหนด)  หรือ
พื้นท่ีปรับปรุงไม่น้อยกว่า 48 ตาราง
เมตร  

- 430,000 430,000 430,000 430,000 ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 60 

สิ่งแวดล้อมภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเหมาะสม
กับการจัดกิจกรรม
ให้กับเด็ก 

กอง 
การศึกษา 

 

8 ปรับปรุงติดตั้งหน้าต่าง 
มุง้ลวดบริเวณอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ด้านทิศ
ตะวันออกของอาคาร 

-เพื่อสุขอนามัยท่ีดี 
ของเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ปรับปรุงติดตั้งหน้าต่างมุงลวดบริเวณ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านทิศ
ตะวันออกของอาคาร 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 60 

สิ่งแวดล้อมภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเหมาะสม
กับการจัดกิจกรรม
ให้กับเด็ก 

กอง 
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2 



  
 

                                                         
  รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                       แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)  
  เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๕  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาท่ี  ๒  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอื้อต่อการมีพฤติกรรมทางสุขภาพท่ีดีถ้วนหน้า 
➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

-เพื่อสุขอนามัยท่ีดี 
ของเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

- 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 60 

สิ่งแวดล้อมภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเหมาะสม
กับการจัดกิจกรรม
ให้กับเด็ก 

กอง 
การศึกษา 

 

10 ปรับปรุงรางระบายน้ำ 
คสล.เดิม รอบอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ชนิดฝาปิด 
คสล. 

-เพื่อปรับปรุงและ
แก้ไขปัญหาเด็กตกท่อ
ระบายน้ำ 

ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.
เดิม รอบอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ชนิดฝาปิด คสล. 
ขนาดยาว 145 เมตร กว้าง 
0.25 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลฯกำหนด) 

- 320,000 320,000 320,000 320,000 ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 60 

สิ่งแวดล้อมภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเหมาะสม
กับการจัดกิจกรรม
ให้กับเด็ก 

กอง 
การศึกษา 

 

11 โครงการก่อสร้างอาคาร
เก็บวัสดุอุปกรณ์และสื่อ
การเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลขามทะเลสอ 

-เพื่อเก็บวัสดุอุปกรณ์
และสื่อการเรียนการ
สอนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบล
ขามทะเลสอ  

ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ
อุปกรณ์และสื่อการเรียนการ
สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ขนาด 4.00 เมตร ยาว 
6.00 เมตร พื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 24.00 ตารางเมตร 
 

- 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ีใช้
บริการไม่น้อย
กว่า 60 

-มีห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์
และสื่อการเรียนการ
สอนใหใ้ช้งานได้ตาม
ประสงค์ 
 

กอง 
การศึกษา 

 

รวม   11  โครงการ - 3,095,000 3,095,000 3,095,000 3,095,000  

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

   
  

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาท่ี  3  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

25464
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

 

ติดตั้งกระจกโค้ง
บริเวณจุดทางแยก
ทางร่วม 
 
 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุของ
ประชาชนท่ีสัญจรไปมา 
-เพื่อส่งเสริมระบบป้องกัน
ภัยให้มีประสิทธิภาพ 
 

ติดตั้งกระจกโค้งมองทาง
บริเวณจุดทางแยกทางร่วม 
 

- 
 
 
 

 

30,000 
 
 
 

 

30,000 
 
 
 

 

30,000 
 
 
 

 

30,000 
 
 
 

 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อยกว่า 60 
 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 
 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 

2 
 

จัดซ้ืออุปกรณ์ 
งานจราจร 
 

-เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
กับประชาชนมากขึ้น 
 

จัดซ้ืออุปกรณ์งานจราจร   
เช่น กรวย  ไฟวับวาบ   
แผงกั้น ฯลฯ 
 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยมากขึ้น 
 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

3 โครงการอบรมขับขี่
ปลอดภัยใส่ใจกฎ
จราจร 
 

-เพื่อให้ประชาชนเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจกฎจราจร 
-เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน 
 

จัดโครงการอบรมขับขี่
ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 
แก่ เยาวชน และประชาชน
ในเขตเทศบาล  
จำนวน 100 คน 
 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 65 
 

เยาวชนประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจกฎจราจร ปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง  
 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

   
  

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาท่ี  3  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 
 

 

โครงการติดตั้งตู้
อุปกรณ์ดับเพลิงไว้ 
ในชุมชน  
 
 

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการป้องกันอัคคีภัย 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

-ติดตั้งตู้อุปกรณ์ดับเพลิง ประจำชุมชน    
ท้ัง 8 ชุมชน  ประกอบด้วย  
–ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ ขนาด 60x 
70x20 ซม. 
-สายดับเพลิงขนาด 2.5 น้ิว ยาว 
 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว 
-หัวฉีดน้ำแบบด้ามยาวขนาด  
2.5 น้ิว ปลายหัวฉีดลด3/4 น้ิว 
-ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งขนาด  
15 ปอนด์   
-ค่าดำเนินการติดตั้ง 
 

- 
 
 
 

 

30,000 
 
 
 

 

30,000 
 
 
 

 

30,000 
 
 
 

 

30,000 
 
 
 

 

ติดตั้งตู้อุปกรณ์
ดับเพลิง ชุมชน 
ละ 1 แห่ง 

-เป็นการป้องกันอัคคีภัย 
ได้ทันท่วงที 
-ประชาชนมีความอุ่นใจ 
มากยิ่งขึ้น 
 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 

รวม  4  โครงการ - 130,000 130,000 130,000 130,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

   
  

 

แบบ ผ. ๐2 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาท่ี  3  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนการขยายเขตประปา
ซอยนางละออง บ้านสีจาน 
หมู่ที่ 3 
 

 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้เพ่ือ
อุปโภคและบริโภค 

-ขยายเขตประปา 
ความยาว 5๐ เมตร 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่า 60 

ประชาชนมีน้ำสะอาด 
ในการอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
 
 

2 
 
 
 

อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ
ซอยหนองมะค่า(ต่อจาก
ของเดิม) บ้านพวงพยอม  
หมู่ที่ ๗ 
 

- เพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
 
 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและ
ไฟฟ้าสาธารณะ ความยาว
ประมาณ ๓๐๐ เมตร  

 - 
 
 
 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่า ๖๐ 
 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้ชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 
 
 

 

3 
 
 
 

อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ
ซอยหนองมะค่า 2 บ้าน 
พวงพยอม  หมู่ที่ ๗ 
 
 

- เพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
 
 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและ
ไฟฟ้าสาธารณะ ความยาว
ประมาณ 1๐๐ เมตร  

 - 
 
 
 

 

8๐,๐๐๐ 
 

8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่า ๖๐ 
 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้ชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 
 
 

 

4 
 
 
 

อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยเที่ยงธรรม 
บ้านพวงพยอม  หมู่ที่ ๗ 
 

- เพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
 
 
 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ความยาวประมาณ 32๐ 
เมตร  

 - 
 
 
 

 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่า ๖๐ 
 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้ชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

   
  

 

แบบ ผ. ๐2 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาท่ี  3  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 
 

 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำและสาธารณะ ซอยพรม
พลอย  บ้านพวงพยอม  
หมู่ท่ี 7 (เสนอโครงการโดย 
ชุมชนพวงพยอม) 
 

- เพื่อความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 

ปักเสาพาดสายแรงต่ำ  
พร้อมติดตั้งแสงสว่าง   
ยาว  1,500  เมตร   

- 
 
 
 

 

500,000 
 
 
 

 

500,000 
 
 
 

 

500,000 
 
 
 

 

500,000 
 
 
 

 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่า 60 
 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 
 
 

6 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า–
ประปา ซอยข้าง รพ.ขาม
ทะเลสอ บ้านพวงพยอม   
หมู่ท่ี 7 
 

- เพื่อความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำท่ี
สะอาดไว้อุปโภคบริโภค 
 

ขยายเขตไฟฟ้า-ประปา 
ระยะทางประมาณ   
300  เมตร 
 

- 290,000 290,000 290,000 290,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่า 60 
 

-ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 
-ประชาชนมีน้ำสะอาด 
เพื่ออุปโภค-บริโภค 
 

กองช่าง 
 

7 
 

อุดหนุนขยายเขตประปา  
ซอยเคหะวิลล์  บ้านหนองคู 
หมู่ท่ี 2 (ต่อจากของเดิม) 
 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำท่ี
สะอาดในการอุปโภค
บริโภค 

ขยายเขตประปา  ระยะ
ประมาณ  100  เมตร 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่า 60 
 

ประชาชนมีน้ำสะอาดใน
การอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

   
  

 

แบบ ผ. ๐2 

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๕ การสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 
 

 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ ไฟฟ้าสาธารณะ 
ภายในเขตเทศบาล 
 

เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน 
เขตเทศบาล 
 

- 
 
 

 

500,000 
 
 

 

500,000 
 
 

 

500,000 
 
 

 

500,000 
 
 

 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่า 60 
 

ประชาชนได้รับความความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 
 

9 อุดหนุนขยายเขตระบบ
ประปาภายในเขต 
เทศบาลฯ 
 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำท่ี
สะอาดไว้อุปโภคบริโภค 
 

ขยายเขตระบบประปา
ภายในเขตเทศบาลฯ 
 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่า 60 
 

-ประชาชนมีน้ำสะอาด 
เพื่ออุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

10 
 
 

อุดหนุนการปรับปรุง 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลฯ 
 

เพื่อใช้ประชาชนได้รับ
ได้รับความสะดวกความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะภายในเขต
เทศบาลฯ 
 

- 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่า 60 
 

ประชาชนได้รับความความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 
 

11 
 
 
 

อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะซอยตรงข้าม
โรงพยาบาลขามทะเลสอ  
บ้านหนองคู หมู่ที่ ๒ 

- เพ่ือความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 
 

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ความยาว
ประมาณ ๑๕๐ เมตร  

-  
 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่า ๖๐ 
 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความปลอดภัย
ในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

   
  

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาท่ี 3  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 
 

 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า-
ประปา ซอยไมตรีจิต บ้าน
หนองคู หมู่ท่ี 2 (เสนอ
โดยชุมชนหนองคู) 
 

- เพื่อความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำท่ี
สะอาดไว้อุปโภคบริโภค 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
และไฟฟ้าสาธารณะ 
ระบบน้ำประปา ระยะ
ประมาณ  1,000 
เมตร 
 

- 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 60 
 

-ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 
-ประชาชนมีน้ำสะอาด 
เพื่ออุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

13 อุดหนุนขยายเขตประปา  
ซอยชัยพรบ้านพวงพยอม 
หมู่ท่ี 7 (เสนอโดยชุมชน 
พวงพยอม) 

- เพื่อความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำท่ี
สะอาดไว้อุปโภคบริโภค 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
และไฟฟ้าสาธารณะ 
ระบบน้ำประปา ระยะ
ประมาณ  1,000 
เมตร 
 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 60 
 

-ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 
-ประชาชนมีน้ำสะอาด 
เพื่ออุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

14 
 
 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า-
ประปา ซอยพรหมมา 
บ้านหนองขุ่น  หมู่ท่ี 7 
(เสนอโดยชุมชน 
หนองขุ่น) 
 

- เพื่อความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำท่ี
สะอาดไว้อุปโภคบริโภค 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
และไฟฟ้าสาธารณะ 
ระบบน้ำประปา ระยะ
ประมาณ  30  เมตร 
 

- 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 60 
 

-ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 
-ประชาชนมีน้ำสะอาด 
เพื่ออุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
 

รวม  14  โครงการ - 3,390,000 3,390,000 3,390,000 3,390,000  

 



  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาท่ี  4  ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

 

จัดต้ังสถานธนานุบาล
เทศบาลตำบลขาม 
ทะเลสอ 

-เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน
ช่วยเหลือประชาชน 
 

จัดต้ังสถานธนานุบาล 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ   
จำนวน  1  แห่ง 

- 
 
 
 

 

5,000,000 
 
 
 

 

5,000,000 
 
 
 

 

5,000,000 
 
 
 

 

5,000,000 
 
 
 

 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

ประชาชนในพื้นท่ีมี
แหล่งเงินทุนเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค 
 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 

รวม  1  โครงการ - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   



  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐2 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาท่ี  4  ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

 

โครงการพาน้อง
ท่องโลกกว้าง 
 
 

-เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างครอบครัว 
 
 

จัดกิจกรรมพาน้องท่องโลกกว้าง
กลุ่มเป้าหมาย  ดังน้ีนักเรียน 
จำนวน  130  คนผู้ปกครอง
นักเรียน  จำนวน  130 คน   
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน  15  คน  คณะผู้บริหาร
จำนวน  15  คน 
 

- 
 

30,000 
 
 
 

 

30,000 
 
 
 

 

30,000 
 
 
 

 

30,000 
 
 
 

 

ความพึงพอใจของ
นักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คณะ
ผู้บริหารไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 65 
 

เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้ปกครองและ
นักเรียน 
 

    กอง
การศึกษา 

 
 
 

รวม  1  โครงการ - 30,000 30,000 30,000 30,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 



  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาท่ี  4  ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
➢ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

ส่งเสริมกิจกรรม 
วันเด็กแห่งชาติ 

-เพื่อจัดกิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติสำหรับเด็ก
และเยาวชนในเขต
เทศบาลได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

-จัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์
สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนมกราคม
ของทุกปี 
-เยาวชนประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี 
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

เยาวชนมีความสามารถ
กล้าแสดงออกและร่วม
กิจกรรมอื่นๆ 

    กอง
การศึกษา 

 

รวม  1  โครงการ - 60,000 60,000 60,000 60,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 



  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาท่ี  4  ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
➢ แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

 

โครงการเพื่อการสงเคราะห์
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เมื่อ
ยามเจ็บป่วยเข้าพักรักษา 
ตัวท่ีสถานพยาบาล  
 
 

-เพื่อเป็นการให้ขวัญกำลังใจ
ต่อผู้สูงอายุและครอบครัว 
 

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ   
 

- 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี 
ความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 
 

เพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิการ
สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน 
 

กอง 
สวัสดิการฯ 

 
 
 

2 
 

โครงการพัฒนาเพ่ิม
ศักยภาพคณะบริหารศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
(ศพค.)ในเขตพื้นท่ี   
ทต.ขามทะเลสอ 
 

-เพื่อให้คำปรึกษาและบริการ
ด้านต่างๆ เกี่ยวกับครอบครัว
และชุมชน 
 

-จัดกิจกรรมพัฒนาเพ่ิม
ศักยภาพคณะบริหารศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
(ศพค.) ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล
ตำบลขามทะเลสอ   
จำนวนปีละ 1 ครั้ง 
 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี 
ความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

ประชาชนในเขตอำเภอขามทะเล
สอมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน 
 

กอง 
สวัสดิการฯ 

 

3 จ้างนักเรียนนักศึกษา
ทำงานในช่วงปิดภาค 
เรียนฤดูร้อน 
 

-เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ในช่วงปิดภาคเรียน 
 

นักเรียน  นักศึกษา ในเขต
พื้นท่ีอำเภอขามทะเลสอ 
 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ
นักเรียนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 65 
 

นักเรียนนักศึกษามีรายได้ในช่วง
ปิดภาคเรียนและเป็นการ
ประหยัดรายจ่ายของครอบครัว 
 

กอง 
สวัสดิการฯ 

 

 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 



  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาท่ี  4  ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
➢ แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 
 

 

โครงการซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศัยของผู้ยากไร้  
ยากจน  ผู้ด้อยโอกาส  
และผู้พิการ 

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ผู้ด้อยโอกาสในด้านท่ีอยู่
อาศัย 

ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยของ ผู้ยากไร้  
ยากจน  ผู้ด้อยโอกาส  และพิการ
ในเขตเทศบาล 
 

- 
 
 

 

50,000 
 
 

 

50,000 
 
 

 

50,000 
 
 

 

50,000 
 
 

 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
 

กอง 
สวัสดิการฯ 

 
 
 

5 
 

โครงการเยี่ยมผู้ป่วย
กลุ่มฌาปณกิจของ
เทศบาล 
 

-เพื่อเป็นขวัญ  กำลังใจ 
ให้แก่ผู้ป่วยกลุ่มฌาปณกิจ 
ของเทศบาล 
 

จัดออกเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มฌาปณกิจ
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ   
จำนวน  100  ราย 
 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
65 
 

ผู้ป่วยมีขวัญกำลังใจ 
ท่ีดีขึ้น 
 

กอง 
สวัสดิการฯ 

 

6 โครงการมาตรการป้องกัน
โรคและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

-เพื่อป้องกันและแก้ไข 
ช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูเด็ก
และเยาวชนตั้งครรภ์ไม่
พร้อมแม่วัยเยาว์ 
 

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
ตำบลขามทะเลสอ 
 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความพึง 
พอใจของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 70 

เด็กและเยาวชนประสบ
กับปัญหาการตั้งครรภ์ไม่
พรอ้มน้อยลง 

กอง 
สวัสดิการฯ 

 

7 โครงการทัศนศึกษา 
ดูงานนอกสถานท่ี
คณะกรรมการผู้สูงอายุ 
 

-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุท้ังทางด้านร่างกาย
และจิตใจ 
 

จัดทัศนศึกษาผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ   
ปีละหน่ึงครั้ง  จำนวน  110  คน 
 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุดีขึ้น 
 

กอง 
สวัสดิการฯ 

 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 



  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาที่  4  ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
➢ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 
 
 

โครงการขยายผล
อาสาสมัครดูแลผู้สงูอายุ 
ที่บ้าน 
 

-เพ่ือให้ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือกิจกรรม
ต่างๆของโครงการ 
 

จ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร   
จำนวน  5  คนๆละ 600 บาท 
 

- 
 

 

36,000 
 

 

36,000 
 
 

 

36,000 
 
 

 

36,000 
 

 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือในกิจกรรม
ต่างๆ 
 

กอง 
สวัสดิการฯ 

 
 

9 
 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ผู้พิการ 

-เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้พิการ 
 

จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของผู้พิการ 
ในเขตเทศบาล 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 

ผู้ป่วยมีขวัญกำลังใจ 
ที่ดีขึ้น 
 

กอง 
สวัสดิการฯ 

 

10 โครงการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิต เด็กเยาวชน  สตรี  
ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  
คณะกรรมการชุมชน   
กลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน 

-เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
ผู้ด้อยโอกาส คณะกรรมการ
ชุมชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ     
ในชุมชน ทัง้ทางดา้นร่างกาย
และจิตใจ 
 

จัดกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพชีวิต  
เด็กเยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  
ผู้ด้อยโอกาส  คณะกรรมการ 
ชุมชน  กลุ่มองค์กรต่าง ๆ  
ในชุมชน  จำนวน  1  คร้ังต่อปี 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่า 65 

เด็กเยาวชน สตรีผู้สูงอายุ ผู้
ด้อยโอกาคณะกรรมการ
ชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ใน
ชุมชน  มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

กอง 
สวัสดิการฯ 

11 
 
 
 
 

โครงการ “มหกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ ปรับ 
สมดุลชีวิต  ยุค 4.0  
ด้วยดนตรี กีฬา  
และความรัก 
 

เพ่ือส่งเสริม ปรับสมดุลชีวิต
ของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี
ทั้งร่างกายและจิตใจ 

จัดกิจกรรม มหกรรมส่งเสริม
สุขภาพ ปรับสมดุลชีวิต ยุค 4.0 
ด้วยดนตรี กีฬา และความรักให้แก่
ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบล 
ขามทะเลสอ  จำนวน 1 คร้ังต่อปี 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่า 65 

ประชาชนในเขตพ้ืนที ่
มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและ
จิตใจ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

รวม  11  โครงการ - 756,000 756,000 756,000 756,000  

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพเพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 



  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาท่ี  4  ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
➢ แผนงานงบกลาง 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

 

โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

-เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ท่ีดีขึ้น 
 

ผู้ป่วยเอดส์   
ในเขตเทศบาลตำบล 
ขามทะเลสอ   
จำนวนปีละ  5   ราย  
 

- 
 
 
 

 

30,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

ร้อยละความพึง 
พอใจของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 80 
 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ย
ยังชีพเพื่อใช้จ่ายใน
การดำรงชีวิต 
 

กอง 
สวัสดิการฯ 

 
 
 

2 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 
 

-เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
มีคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
 

จัดเบ้ียยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล   
 

- 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 ร้อยละความพึง 
พอใจของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 80 
 

ผู้สูงอายุและผู้ด้อย 
โอกาสมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีขึ้น 
 

กอง 
สวัสดิการฯ 

 

3 โครงการเบี้ยยังชีพ 
ผูพ้ิการ 
 

-เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
มีคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

จัดเบ้ียยังชีพให้กับ 
ผู้พิการ ในเขตเทศบาล   
 

- 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 ร้อยละความพึง 
พอใจของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 80 
 

ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 

กอง 
สวัสดิการฯ 

 

รวม  3  โครงการ - 6,690,000 6,690,000 6,690,000 6,690,000  

 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาที่  5  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ 
➢ แผนงานการศึกษา 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

 

ปรับปรุงต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์ 
 
 

-เพ่ือปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์    
ให้มีความเหมาะสม  
สวยงาม 
 

- ติดตั้งประตูบานม้วนเหล็ก 
ขนาด5.50x 3.50 เมตร  
จำนวน 12 บาน 
- ปรับปรุงพ้ืนสนามกีฬาชนดิม้วน
เก็บได้ขนาดตามแบบเทศบาล
กำหนด 

E 817573 
N1655063 

 

- 
 
 

 

4,000,000 
 
 
 

 

4,000,000 
 
 
 

 

4,000,000 
 
 
 

 

4,000,000 
 
 
 
 

 

ระดับความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 
 

เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้ปกครองและ
นักเรียน 
 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 

2 
 

โครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์ 
ชั้น 2 

-เพ่ือปรับปรุงเป็นห้อง
ประชุมและทำประโยชน์ได้ 
ตามอเนกประสงค ์
 

-ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  
ชั้น 2 เป็นห้องประชุม และใส่ฝ้า
เพดาน 

E 817573 
N1655063 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ระดับความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 
 

มีสถานที่ให้ประชาชน
ใช้ประชุมและทำ
ประโยชน์ได้  ตาม
อเนกประสงค์ 
 

กอง 
การศึกษา 

 

3 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
สนามแบตมินตัน 
บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ 

-เพ่ือใช้เป็นสถานที่ออก
กำลังกายสำหรับเยาวชนใน
เขตเทศบาล 

-ก่อสร้างสนามแบตมินตนั คสล. 
พร้อมโครงสร้างเหล็กขนาดกว้าง  
16.00  เมตร  ยาว  20.00  
เมตร   
 

E 817551 
N1655036 
247 

- 700,000 700,000 700,000 700,000 ระดับความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 
 

มีสถานที่ให้ประชาชน
ออกกำลังกาย เพ่ือ
สุขภาพ 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาที่  5  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ 
➢ แผนงานการศึกษา 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ปรับปรุงกั้นผนังกระจก 
พร้อมประตูทางขึ้น 
อลูมิเนียม บริเวณทาง 
ขึ้นบันไดอาคารอเนก 
ประสงค์ ชั้น 2   
(ตามแบบเทศบาลฯ
กำหนด) 

เพ่ือปรับปรุงทางขึ้น
บันไดทางขึ้นชัน้ 2  
ให้มีความสะดวก 
ปลอดภัยให้กับ
ประชาชนที่มาใช้
บริการ 

ปรับปรุงกั้นผนังกระจก 
พร้อมประตูทางขึ้นอลูนิเนียม  
บริเวณทางขึ้นบันไดอาคาร 
อเนกประสงค์ ชั้น 2  
(ตามแบบเทศบาลฯกำหนด) 
 

E  817573 
N 1655063 

- 
 
 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 ระดับความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

มีสถานที่ให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

5 ก่อสร้างเวทีภายใน
อาคารอเนกประสงค์ 
คสล. พร้อมบันไดทาง 
ขึ้น (ตามแบบเทศบาลฯ
กำหนด) 

เพ่ือใช้ในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลขาม
ทะเลสอและบริเวณ
ใกล้เคียง 
 

 ก่อสร้างเวทีภายในอาคาร 
อเนกประสงค์ คสล. พร้อมบันได 
ทางขึ้น (ตามแบบเทศบาลฯกำหนด) 

E  817573 
N 1655063 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระดับความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

มีสถานที่ให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

6 ก่อสร้างต่อเติมอาคาร
โรงอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลฯ ด้าน
ทิศตะวันตกของอาคาร 
 

-เพื่อรองรับการ
เพิ่มขึ้นของจำนวน
เด็กเล็กตามความ
เหมาะสม 
 

ก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลฯ ด้านทิศตะวันตกของอาคาร 
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  8.00  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างส่วนต่อเติมอาคารไม่น้อย
กว่า  32.๐๐ ตารางเมตร พร้อมผนังและ
ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมมุ่งลวดอาคาร
โรงอาหารเดิม (ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

E 1655080 
N 817829 

- 430,000 430,000 430,000 430,000 ระดับความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 
 

มีสถานท่ีเพื่อ
รองรับการ
เพิ่มขึ้นของ
จำนวนเด็กเล็ก
ตามความ
เหมาะสม 
 

กอง 
การศึกษา 

 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาท่ี  5  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ 
➢ แผนงานการศึกษา 

ที ่
แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 
 
 
 
 

โครงการ
ก่อสร้างโรงยิม 
อเนกประสงค์ 

-เพ่ือให้อำเภอขามทะเลสอ        
มีโรงยิมอเนกประสงค์ ที่ได้
มาตรฐาน สำหรับเด็กและเยาวชน 
และประชาชนใช้ออกกำลังกาย 
และเป็นศูนย์กลางในการแข่งขัน
กีฬาในทุกระดับ 
-เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลในการ
ยกระดับความสามารถและ
มาตรฐานของนักกีฬาไทยให้
ทัดเทียมหรือสูงกว่านานาชาต ิ

ก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง  30.00  เมตร  
ยาว50.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500  
ตารางเมตร  หมู่ที่  2  ตำบล
ขามทะเลสอ อำเภอขามทะเล
สอ  จังหวัดนครราชสีมา  
(แบบกรมพลศึกษา กองกลาง 
กลุ่มมาตรฐานอาคารสถาน
กีฬา) 

E817454 
N1655511 

- 
 
 
 

 

20,000,000 
 
 

 
 

20,000,000 
 
 

 
 

20,000,000 
 
 

 
 

20,000,000 
 
 

 
 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 75 
 
 

ประชาชนอำเภอ 
ขามทะเลสอมีโรงยิม 
อเนกประสงค์  ที่ได้
มาตรฐาน สำหรับเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชนใช้ออกกำลัง
กายและเป็นศูนย์กลาง
ในการแข่งขันกีฬาใน
ทุกระดับ 

กอง
การศึกษา 

 

8 โครงการก่อสร้าง 
สระว่ายน้ำ 
บริเวณอ่าง 
หนองคู หมู่ที่ 2 

-เพ่ือให้มีสระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐาน 
สำหรับเด็กและเยาวชน และ
ประชาชนใช้ออกกำลังกาย 
 

ก่อสร้างสระว่ายน้ำ  บริเวณอ่าง
หนองคู หมู่ที่ 2  จำนวน  1  
แห่ง(ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด) 

E 817542 
N1654939 

- 
 
 

 

10,000,000 
 
 

 

10,000,000 
 
 

 

10,000,000 
 
 

 

10,000,000 
 
 

 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 75 
 

ประชาชนอำเภอขาม
ทะเลสอมีสระว่ายน้ำ 
สำหรับเด็ก  เยาวชน 
และประชาชนใช้ออก
กำลังกาย 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาที่  5  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ 
➢ แผนงานการศึกษา 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ก่อสร้างห้องน้ำ
สาธารณะบริเวณอ่าง
เก็บน้ำหนองคู   
หมู่ที่ 2 บ้านหนองคู  

-เพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดี 
-เพ่ืออำนวยความ
สะดวกประชาชนทีม่า
ใช้บริการบริเวณอ่าง
เก็บน้ำหนองคู 
 

ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ
บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองคู   
หมู่ที่ 2 บ้านหนองคู 

- - 
 
 

 

580,000 580,000 580,000 580,000 ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 60 

มีห้องน้ำให้
ประชาชนได้ใช้
ตามประสงค ์

กอง 
การศึกษา 

 

10 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
อาคารอเนกประสงค์ 

-เพ่ืออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ที่มาใช้บริการอาคาร
อเนกประสงค์ 
 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
อเนกประสงค์ 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 60 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้ไฟฟ้า
อาคาร
อเนกประสงค์ 

กอง 
การศึกษา 

 

รวม  10  โครงการ  - 38,440,000 38,440,000 38,440,000 38,440,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาที่  5  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ 
➢ แผนงานสาธารณสุข 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงถนนทางเข้า
บ่อบำบัดน้ำสีย  
เทศบาลตำบล 
ขามทะเลสอ 
 

- เพ่ือสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 
 

ปรับปรุงถนนทางเข้าบ่อบำบัดน้ำ
เสีย  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  
ความยาว 120.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาล
กำหนดฯ) 
 

E 818332 
N 1654728 
 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ระดับความพึง 
พอใจของ
ประชาชน 
 

มีสถานที่ให้
ประชาชนใช้ประชุม
และทำประโยชน์ได้  
ตามอเนกประสงค ์

กอง 
สาธารณสุข ฯ 

 

2 ก่อสร้างแท่นยืน คสล.         
หน้าแท่น จำหน่ายสินค้า
บริเวณตลาดสดเทศบาล
ตำบลขามทะเลสอ 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การยืนซื้อสินค้าภายใน
ตลาดสดเทศบาลฯ 
 

ก่อสร้างแท่นยืน  คสล.         
หน้าแท่น จำหน่ายสินค้าขนาด 
ความกว้าง 0.30 เมตร ความยาว 
3.00 เมตร ความสูง  0.15 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลกำหนดฯ) 
 

E  817605 
N 1655134 
 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ไม่น้อย 
กว่า 60 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการมาใช้
บริการตลาดสด    
เทศบาลฯ 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

3 ก่อสร้างอาคารที่จอด 
รถใหญ่ บริเวณบ่อ 
บำบัดนำ้เสีย 
เทศบาลฯ  

เพ่ือความสะดวกใน
การมาติดต่อราชการ 
 

ก่อสร้างอาคารที่จอดรถใหญ่ 
บริเวณบ่อบำบัด น้ำเสียเทศบาลฯ 
ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร ยาว 
16.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้าง 
ไม่น้อยกว่า 128.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบเทศบาลกำหนดฯ) 

E  818060 
N 1654945 
 
 
 
 
 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ไม่น้อยกว่า 65 
 
 
 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ 
 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาที่  5  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ 
➢ แผนงานสาธารณสุข 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563(บาท) 2564(บาท) 2565 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง
อาคารสำนักงาน 
คสล. 1 ชั้น บริเวณ
บ่อบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลตำบล 
ขามทะเลสอ  
บ้านหนองขุ่น หมู่ท่ี 4 
 

ปรับปรุงอาคาร
สำนักงานให้น่า
อยู่และอำนวย
ความสะดวกใน
การติดต่อ
ราชการ 
 

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน คสล. 
1 ชั้น บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
กำหนด) 

E  818091 
N 1654915 
 
 
 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 60 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การติดต่อ
ราชการ 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

 

5 ก่อสร้างพร้อมติดตั้ง 
ห้องเซาว์น่า ภายใน
อาคารอเนกประสงค์  
เทศบาล ฯ 

-เพ่ือในการดูและ
รักษาสุขภาพของ
ประชาชนทั่วไป 

ก่อสร้างพร้อมติดตั้งห้องเซาว์น่า  
จำนวน  2  ห้อง 
-ขนาดกว้าง  2.00  เมตร ยาว  
3.50 เมตร สูง  2.00  เมตร   
-เตาเซาว์น่าขนาด  15  kw  
จำนวน  2  ชุด 
 

E817573 
N1655063 

- 410,000 410,000 410,000 410,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 65 

ประชาชนมี 
สขุภาพที่ดีถ้วน
หน้า 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

6 
 
 
 
 

 

ปรับปรุงต่อเติมหลังคา 
ชนิดวัสดุกรองแสง
บริเวณถนนรอบอาคาร
ตลาดสดเทศบาลตำบล
ขามทะเลสอ(ตามแบบ
เทศบาลฯกำหนด) 
 

เพ่ือบังแดดให้กับ
ประชาชนที่มาใช้
บริการตลาดสด
เทศบาลฯ 

ปรับปรุงต่อเติมหลังคาชนิด 
วัสดุกรองแสงบริเวณถนน 
รอบอาคารตลาดสดเทศบาล
ตำบลขามทะเลสอ 
(ตามแบบเทศบาลฯกำหนด) 

E  817605 
N 1655134 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ไม่น้อยกว่า 60 
 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การมาใช้บริการ
ตลาดสดเทศบาลฯ 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

 

รวม  6  โครงการ - 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000  

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาที่  5  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

 

เสริมผิวจราจร คสล.
ซอยสุขสันต์ บ้าน
หนองคู หมู่ที่ 2 
 
 

- เพ่ือสะดวกในการ
สัญจรไปมาและป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ 
 

เสริมผิวจราจร  คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 280  ตารางเมตร 
 

E 817243 
N 1655044 

 

- 
 
 
 

 

150,000 
 
 
 

 

150,000 
 
 
 

 

150,000 
 
 
 

 

150,000 
 
 
 

 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ไม่น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
 

    กองช่าง 
 

 
 

2 
 

ก่อสร้างงานดินถม 
ซอยบุญแสวง   
บ้านหนองคู  
หมู่  2 
 

-เพ่ือให้ถนนมีความ
คงทนถาวรและได้
มาตรฐาน  ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างงานดินถม  สูงเฉลี่ย 1.20 
เมตร  ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  
ยาว 340 เมตร  หรือมีปริมาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า  2,100  ลูกบาศก์
เมตร 
 

E 817372 
N1655114 
 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ไม่น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
 

กองช่าง 
 
 

3 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยไมตรีจิตร 3 
บ้านหนองคู  
หมู่  2 
 
 

-เพ่ือให้ถนนมีความ
คงทนถาวรและได้
มาตรฐาน  ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว  156 เมตร  หนา 0.๑5 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  78๐  
ตารางเมตร 
 
 

E 816763 
N1655789 
 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ไม่น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
 

กองช่าง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาที่  5  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยมณีวงศ์ 3 
(เสนอโดยชมุชน
หนองคู) 
 
 

-เพ่ือสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนใช้สัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก 
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 
เมตร ยาว  150.00  เมตร 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กำหนด) 
 

E 816963 
N1654635 

 

- 
 
 
 

 

500,000 
 
 
 

 

500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ไม่น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
 

    กองช่าง 
 

 
 

5 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยมณีวงศ์ 1/1 
(เสนอโดยชมุชน 
หนองคู) 

-เพ่ือให้ถนนมีความคงทน
ถาวรและได้มาตรฐาน  
ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 
เมตร ยาว  40.00  เมตร 
 (ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กำหนด) 
 

E 816977 
N1654551 
 

- 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ไม่น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
 

กองช่าง 
 

6 ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยลงทุ่ง 2 (เสนอ
โดยชุมชนหนองคู) 
 

-เพ่ือสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนใช้สัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก 
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 
เมตร ยาว  136.00  เมตร 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กำหนด) 
 

E 817243 
N1654364 
 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ไม่น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
 

กองช่าง 
 

7 ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ คสล. 
บริเวณบ่อบำบัดน้ำ
เสีย (เสนอโดยชุมชน 
หนองขุ่น) 
 

- เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็น
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 
เช่น ตากผลิตผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างลานขนาดกว้าง ๑๐.00 
เมตร  ยาว ๕๕.00 เมตร  
หนา 0.๑5 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า ๕๕0 ตารางเมตร 
 

E ๐๘๑๗๙๙๕ 
N 165๔๙๙๑ 

- ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ 
 
 

 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ไม่น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้ใช้เป็น
สาธารณประโยชน์ เช่น 
ตากผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
 

 
 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาที่  5  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยไอศครีม  
(เสนอโดยชมุชน 
หนองขุ่น 1) 

-เพ่ือสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนใช้สัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก 
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
2.50 เมตร ยาว  50  เมตร 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กำหนด) 

E 816963 
N1654635 

 

- 
 
 
 

 

90,000 
 
 
 
 

90,000 90,000 90,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
 

    กองช่าง 
 

 
 

9 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยจันดี (เสนอโดย
ชุมชนสีจาน 2) 
 

-เพ่ือให้ถนนมีความคงทน
ถาวรและได้มาตรฐาน  
ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3.00 เมตร ยาว  30.00  
เมตร หรืมมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 90 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ
กำหนด) 
 

E 817358 
N1655429 
 

- 63,000 63,000 63,000 63,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
 

กองช่าง 
 

10 ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยแยกประทุมพร 
(ต่อจากของเดิม)  
(เสนอโดยชมุชน 
หนองคู 3) 
 

-เพ่ือสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนใช้สัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก 
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยก
ประทุมพร (ต่อจากของเดิม)  
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว  
37.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 111 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน 
ที่เทศบาลฯกำหนด) 
 

E ๘๑6226 
N๑๖๕๕720 
 

- 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาที่  5  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 
 

 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัสก์ติก 
ซอยร่วมมิตร 2  
บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 

- เพ่ือสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด 
 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง  
4 .00 เมตร ยาว  212.00  
เมตร  หนา 0.15 เมตร และมี
พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840 
ตารางเมตร 

E 818258 
N1654851 

- 
 
 
 

 

200,000 
 
 
 

 

200,000 
 
 
 

 

200,000 
 
 
 

 

200,000 
 
 
 

 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
 

    กองช่าง 
 

 
 

12 ก่อสร้างถนน  คสล. 
ซอยประทุมพร  
(ต่อจากของเดิม)  
บ้านหนองค ูหมู่ที่ 2 

-เพ่ือสะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก 
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 156.00   เมตร 
หนา 0.15  เมตร และมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 780 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด) 
 

E ๘๑6226 
N๑๖๕๕720 
 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
 

    กองช่าง 
 

 
 

13 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยร่วมมิตร 1 
บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 
(เสนอโดยชมุชน 
หนองขุ่น ) 
 

-เพ่ือสะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก 
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนนปูผิวแอสฟัลติก 
คอนกรีต  ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ระยะทาง 306.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร  
(พร้อมปรับระดับบ่อพัก) 

E 817825 
N๑๖๕๕133 
 

- 428,000 428,000 428,000 428,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
 

    กองช่าง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาที่  5  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 รายจ่ายเพ่ือจ้าง
ออกแบบ จ้างควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน
หรือนิติบุคคล 

-เพ่ือให้ได้มาซี่งงาน
ก่อสร้างตามแบบที่
กำหนด 

รายจ่ายเพ่ือจ้างออกแบบ  
จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ 
เอกชนหรือนิติบุคคล 

- - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง 
พอใจของ
เจ้าหน้าที่ไม่น้อย
กว่า 65 

 

ได้มาซึ่งงานก่อสร้าง 
ตามแบที่กำหนด 

กองช่าง 

15 ขยายผิวจราจร  
ซอยเกษตรกร  
หมู่ที่ 2 
(เสนอโดยชมุชน 
หนองคู ) 
 

-เพ่ือสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 230.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
345.00 ตารางเมตร  
 

E 816853 
N๑๖๕4869 
 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
 

    กองช่าง 
 

 
 

16 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยเที่ยงธรรม  
หมู่ที่ 7 (เสนอโดย
ชุมชนพวงพยอม) 

-เพ่ือสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 707.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
35,35.00 ตารางเมตร  
 

E 817241 
N๑๖๕6013 
 

- 1,960,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
 

    กองช่าง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาที่  5  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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ก่อสร้างร้ัวเหล็กรอบ
บริเวณอ่างหนองคู
(เสนอโดยชมุชน 
หนองคู) 

- เพ่ือสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

ก่อสร้างร้ัวเหล็ก ขนาดสูง 1.50 
เมตร ยาว 2,000 เมตร 
 

E 81759 
N๑๖๕5002 
 

- 
 
 

 

1,900,000 
 
 
 

1,900,000 
 
 
 

1,900,000 
 
 
 

1,900,000 
 
 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 
 

18 ก่อสร้างถนนคสล.
พร้อมวางระบายน้ำ 
ซอยมณ ี(เสนอ
โครงการโดย 
ชุมชนสีจาน) 
 
 

 

-เพ่ือสะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชนใช้สัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก 
ปลอดภัย 
 
 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
118.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า472.00 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.
ขนาด ศก. 0.30 เมตรยาว 
118.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 
 

E 817812 
N๑๖๕4546 
 

- 378,000 378,000 378,000 378,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและ
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
 

กองช่าง 
 
 
 

19 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยหนองหอย 
บ้านหนองคู  
หมู่ที่ 2 

-เพ่ือสะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชนใช้สัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก 
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 156.00   เมตร 
หนา 0.15  เมตร และมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 780.00 
ตารางเมตร(ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกำหนด) 
 

E 816354 
N1655076 

 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและ
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
 

กองช่าง 
 
 
 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาที่  5  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

     ➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 
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ก่อสร้างถนน  
คสล. ซอยแยกข้าง 
รพ.ขามทะเลสอ 
บ้านพวงพยอม  
หมู่ 7 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว 19๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 78๐.00
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด) 

E 817142 
N1656533 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า ๖๕ 
 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
 

กองช่าง 
 
 
 

21 
 
 

ก่อสร้างถนน  
คสล. ภายในเขต
เทศบาลฯ 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 
 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ภายในเขตเทศบาลฯ 
 

E ๘๑๗๓๖๒ 
N๑๖๕๕๗๐๕ 
 

- ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า ๖๕ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
 

กองช่าง 

22 
 

ก่อสร้างถนน 
ลูกรัง ภายในเขต
เทศบาลฯ 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 
 

ก่อสร้างถนนลูกรังภายใน 
เขตเทศบาลฯ 
 

E ๘๑๗๓๖๒ 
N๑๖๕๕๗๐๕ 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า ๖๕ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาที่  5  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ 
แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 
 

 

ก่อสร้างถนน      
หินคลุกภายใน 
เขตเทศบาลฯ 
 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 
 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ภายในเขตเทศบาลฯ 
 

E ๘๑๗๓๖๒ 
N๑๖๕๕๗๐๕ 

 

- 
 
 
 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
 

    กองช่าง 
 

 
 

24 
 

ก่อสร้างถนน 
แอสฟัลติก 
คอนกรีตภาย 
ในเขตเทศบาลฯ 
 

-เพ่ือให้ถนนมีความ
คงทนถาวรและได้
มาตรฐาน  ประชาชน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนนแอสฟัล 
ติกคอนกรีตภายในเขต
เทศบาลฯ 
 

E ๘๑๗๓๖๒ 
N๑๖๕๕๗๐๕ 
 

- 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
 

กองช่าง 
 

25 ก่อสร้างถนน 
เคปซีล ภายใน 
เขตเทศบาลฯ 
 

-เพ่ือสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนนเคปซีล 
ภายในเขตเทศบาลฯ 
 

E ๘๑๗๓๖๒ 
N๑๖๕๕๗๐๕ 
 

- ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาที่  5  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) พิกัดทาง

ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 
 
 
 
 

ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์  
ชนิดเคปซลี บริเวณ
อาคารอเนกประสงค์ 
บ้านหนองคู หมู่ที่ ๒ 

เพ่ือให้มีพ้ืนที่รองรับ
สำหรับการจัดกิจกรรม
รวมถึงงานประเพณี
และงานรัฐพิธีต่าง ๆ 

ก่อสร้างลานอเนกประสงค์  
ชนิดเคปซลี บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ (ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ กำหนด) 

E ๘๑๗๕๗๓ 
N๑๖๕๕๐๖๓ 
 
 
 

- 
 
 

 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนไม ่
น้อยกว่า ๖๕ 

มีพ้ืนที่รองรับสำหรับ
การจัดกิจกรรม
รวมถึงงานประเพณี
และงานรัฐพิธีต่าง ๆ 

กองช่าง 
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ก่อสร้างลาน 
อเนกประสงค์ 
ภายในเขตเทศบาลฯ 

เพ่ือให้มีพ้ืนที่รองรับ
สำหรับการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ 
 

ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 
ภายในเขตเทศบาลฯ (ตาม
แบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด) 
 

E ๘๑๗๓๗๒ 
N๑๖๕๕๑๑๔ 
 

- ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนไม ่
น้อยกว่า ๖๕ 
 

มีพ้ืนที่รองรับสำหรับ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 

28 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ภายในเขตเทศบาลฯ 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ภายในเขตเทศบาลฯ 
 

E ๘๑๗๓๖๒ 
N๑๖๕๕๗๐๕ 

- 1,๐๐๐,๐๐๐ 1,๐๐๐,๐๐๐ 1,๐๐๐,๐๐๐ 1,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม ่
น้อยกว่า ๖๕ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน 
 

กองช่าง 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาที่  5  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

➢ แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 
 
 

 
 

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ำ
ท้ิง พร้อมบ่อพัก 
คสล. ซอยบูรพา 
 บ้านพวงพยอม  
หมู่ท่ี 7  

-เพื่อสะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และระบบ
ระบายน้ำท้ิง พร้อมบ่อพักคสล. ซอย
บูรพา บ้านพวงพยอม หมู่ท่ี 7 
ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 134 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 536 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด) 
 

E 0817232  
N 1656014    

- 
 
 
 
 

400,000 
 
 
 
 

400,000 
 
 
 
 

400,000 
 
 
 
 

400,000 
 
 
 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
 

    กองช่าง 
 

 
 

30 ปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยอ้อมใหญ่  
บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4  

-เพ่ือสะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก 
ปลอดภัย 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 270 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด) 
 

E 0817978   
N 1655039 

- 
 
 
 
 

189,000 189,000 189,000 189,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
 

    กองช่าง 
 

 
 

31 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยเคหะวิลล์ บ้าน
หนองคู หมู่ที่ 2 

-เพ่ือสะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก 
ปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จำนวน 4 ช่วง หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ในการซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 
276 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลฯ 
กำหนด) 
 

E 0816934   
N 1655971 

 

- 193,200 193,200 193,200 193,200 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
 

    กองช่าง 
 

 
 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาที่  5  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน  



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 
 
 

 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเที่ยง
ธรรม บ้านพวง
พยอม หมู่ที่ 7 

-เพ่ือสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จำนวน 2 ช่วง 
-ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
-ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ซ่อมแซม 2 ช่วง ไม่น้อยกว่า 88 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด) 
  

E 0817590   
N 1655530 

- 62,000 62,000 62,000 62,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและ
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
 

    กองช่าง 
 

 
 

33 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยจุฬาพัฒนา  
บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 

-เพ่ือสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ซ่อมแซมไม่
น้อยกว่า 50.00 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด) 
 

E 0817102   
N 1655000 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและ
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 

    กองช่าง 
 

 
 

34 โครงการก่อสร้าง 
ถนนทางเชื่อม คสล. 
ระหว่างสาย อบจ.นม. 
19303 ขามทะเล
สอ-บ้านโนน  
กับซอยประทุมทิพย์ 
บ้านหนองคู หมู่ที่ 2  
 

-เพ่ือสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนนทางเชื่อม  คสล. ระหว่างสาย 
อบจ.นม. 19303  ขามทะเลสอ-บา้นโนน 
กับซอยประทุมทิพย์ บ้านหนองคู หมู่ที่ 2  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 136 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร  จำนวน 14 
ท่อน (ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด) 
 

E 0816568   
N 1655159 

 

- 117,000 117,000 117,000 117,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและ
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
 

    กองช่าง 
 

 
 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพฒันาที่  5  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน  



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 
 
 

 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนทางเชื่อม  
คสล.ระหว่างสาย  
อบจ.นม. 19303 
ขามทะเลสอ-บ้าน
โนน กับซอย 
สี่แยกพัฒนา บ้าน
หนองคู หมู่ท่ี 2  

-เพื่อสะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชนใช้สัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก 
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนนทางเชื่อม  คสล. ระหว่าง
สาย อบจ.นม. 19303 ขามทะเลสอ-
บ้านโนน กับซอยสี่แยกพัฒนา บ้าน
หนองคู หมู่ท่ี 2ขนาดกว้าง 4.50 
เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
139.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร
จำนวน 27 ท่อน (ตามแบบแปลน
เทศบาลฯกำหนด) 
 

E 0816807  
N 1655286 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกใน 
การเดินทางและ
ปลอดภัยในการ 
ใช้รถใช้ถนน 
 

    กองช่าง 
 

 
 

36 ก่อสร้างศูนย์สาธิต
เศรษฐกิจพอเพียง
บริเวณบ่อบำบัดน้ำ
เสียเทศบาลตำบล 
ขามทะเลสอ 

- เพ่ือใช้เป็นศูนย์สาธิต
เศรษฐกิจพอเพียง 
สำหรับประชาชน และ
ผู้สนใจ 
 

ก่อสร้างโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00   
เมตร  ยาว  12.00  เมตร  สูง  4.00  
เมตร จำนวน 2 หลังๆละ 30,000 บาท  

E0818046 
N 1654895 

- 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง 
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 65 

- ประชาชนมีศูนยส์าธิต
เศรษฐกิพอเพียง  
สำหรับประชาชนและ
ผู้สนใจ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาที่  5  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 
 
 

 
 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยแยกพรมพลอย ๑  
บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗
(ข้างบ้านนายฝาง) 
 

-เพื่อสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ 
เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า ๑๙๖ ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด) 

E ๘๑๗๖๓๘   
N๑๖๕๕๒๑๖ 
 

- 
 
 
 

 

120,000 
 
 

 
 

120,000 
 
 

 
 

120,000 
 
 

 
 

120,000 
 
 
 

 
 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 
 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและ
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 

กองช่าง 
 

38 ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยแยกศาลตาปู่๑  
บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ ๔ 
(ข้างบ้าน ผญ.อนันต)์ 
 

-เพื่อสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า ๒๓๘ ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) 
 

E ๘๑๗๘๗๕  
N๑๖๕๕๔๐๔ 
 

- 
 

 

๑๔๕,๐๐๐ 
 
 

 

๑๔๕,๐๐๐ 
 

 

๑๔๕,๐๐๐ 
 

 

๑๔๕,๐๐๐ 
 
 

 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและ
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
 

กองช่าง 
 

 
 

39 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยทองย้อย 
บ้านพวงพยอม  
หมู่ที่ ๗ 

-เพื่อสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า ๓๖๘ ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) 
 

E ๘๑๗๕๑๑   
N ๑๖๕๕๗๙๙ 

- 230,000 230,000 230,000 230,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและ
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
 

กองช่าง 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาที่  5  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน  



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 
 
 

 
 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยตรงข้ามโรงพยาบาล 
ขามทะเลสอ บ้านหนองคู 
หมู่ที่ ๒ 
 

-เพื่อสะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชนใช้สัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก 
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๔๕ 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด) 
 

E ๘๑๘๘๑๖ 
N ๑๖๕๖๖๑๖ 

 

- 
 
 
 
 

215,000 
 
 
 
 

215,000 215,000 215,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการ
เดินทางและปลอด 
ภัยในการใช้ 
รถใช้ถนน 
 

    กองช่าง 
 

 
 

41 ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยข้างโรงน้ำแข็ง  
(ต่อจากของเดิม)   
บ้านหนองคู หมู่ที่ ๒ 
 

-เพื่อสะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชนใช้สัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก 
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ 
เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๕๒ 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด) 
 

E ๘๑๖๔๒๗ 
N ๑๖๕๔๐๓๑ 

 

- 
 
 
 
 

160,000 160,000 160,000 160,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการ
เดินทางและปลอด 
ภัยในการใช้ 
รถใช้ถนน 
 

    กองช่าง 
 

 
 

42 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยนางละเอียด 
บ้านพวงพยอม  
หมู่ที่ ๗ 

-เพื่อสะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชนใช้สัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก 
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด) 

E ๘๑๗๗๘๕  
N ๑๖๕๕๔๓๔  

- 125,000 125,000 125,000 125,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการ
เดินทางและปลอด 
ภัยในการใช้รถใช้
ถนน 
 

    กองช่าง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดันครราชสมีา ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมที่สงบสขุและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาที ่ 5  สง่เสริมศกัยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน  



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร ์

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 
 
 

 
 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยแยกหนองมะค่า 
๒  บ้านพวงพยอม 
หมู่ ๗ 
 

-เพื่อสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก ปลอดภยั 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๓๒ ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) 
 

E ๘๑๘๐๑๑  
N ๑๖๕๖๔๒๑  

 

- 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และปลอดภยัในการใช้รถ
ใช้ถนน 
 

    กองช่าง 
 

 
 

44 ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยแยกชัยพร ๑   
บ้านพวงพยอม หมู่ ๗ 
 

-เพื่อสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน
ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก ปลอดภยั 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ 
เมตร  ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ ๓๓๒.๕๐ 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด) 
 

E ๘๑๗๘๓๙  
N ๑๖๕๕๘๐๓ 

 

- 205,000 205,000 205,000 205,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และปลอดภยัในการใช้รถ
ใช้ถนน 
 

    กองช่าง 
 

 
 

45 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์บริเวณอ่าง 
เก็บน้ำหนองคู  
(พร้อมส่วนประกอบ) 
บ้านหนองคู หมู่ที ่๒  
 

-เพื่ออำนวยความ
สะดวกและปลอดภยั 
ต่อผู้มาใช้บริการ 

-เรียงหินใหญ่ยาแนวกันตลิ่ง กวา้ง ๒.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๐๐.00 เมตร หรือมพีื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร  
-ปรับปรุงสวนป่าภูมิรักษ์และฐานออก
กำลังกาย 
-ติดต้ังน้ำพุบริเวณอ่างเก็บน้ำ ความสูงของ
แรงดันน้ำไม่น้อยกวา่ ๑๐ เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด) 
 

E ๘๑๗๓๓๒  
N ๑๖๕๕๓๑๑ 
 

- 490,000 490,000 490,000 490,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการเข้า
มาใช้บริการ 
 

    กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดันครราชสมีา ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมที่สงบสขุและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาที ่ 5  สง่เสริมศกัยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน  



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร ์

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 
 
 

 
 

ก่อสร้างเสริม 
ผิวจราจร รอบ
สวนสาธารณะ 
อ่างหนองคู 
บ้านหนองคู  
หมู่ที่ ๒ 

-เพื่อสะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก ปลอดภยั 
 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร รอบสวนสาธารณะ 
อ่างหนองคู จำนวน ๔ ช่วง  โดยการปูแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม พร้อมตีเส้น
จราจร ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ความกวา้ง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๔๔๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๐ ตารางเมตร 
ช่วงที่ ๒ ความกวา้ง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๓ 
เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรอืมีพื้นที่กอ่สร้างไม่
น้อยกว่า ๑,๐๒๙ ตารางเมตร 
ช่วงที่ ๓ ความกวา้ง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘ 
เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรอืมีพื้นที่กอ่สร้างไม่
น้อยกว่า ๓๖ ตารางเมตร 
ช่วงที่ ๔ ความกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๒ 
เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรอืมีพื้นที่กอ่สร้างไม่
น้อยกว่า ๑,๙๒๘ ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด) 
 

E ๘๑๗๒๑๘  
N๑๖๕๕๓๐๓ 

 

- 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และปลอดภยัในการ 
ใช้รถใช้ถนน 
 

    กองช่าง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดันครราชสมีา ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมที่สงบสขุและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาที ่ 5  สง่เสริมศกัยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร ์

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 ปรับปรุงทาสีภายนอก 
อาคารสำนักงาน และ
ซ่อมแซมหลังคาอาคาร
สำนักงานพร้อมฝ้าเพดาน
ภายนอกอาคาร รวมพื้นที่
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 950  
ตารางเมตร 

-เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสำนักงานที่ชำรุด
ให้มีสภาพคงเดิม 

-ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสำนกังาน 
และซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน
พร้อมฝ้าเพดานภายนอกอาคาร รวม
พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกวา่ 950  ตาราง
เมตร 

E 817362 
N 1655705 
 

- 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการเข้า
มาใช้บริการ 
 

    กองช่าง 
 

48 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ
สาธารณะและดัดแปลง
อาคาร อปพร. เป็น
ห้องน้ำสาธารณะ บริเวณ
อ่างหนองคู บ้านหนองคู 
หมู่ที่ ๒ 
 

-เพื่อความสะดวก 
สบายในการใช้บริการ
ของประชาชน 
 

ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ ขนาด 3x6 
เมตร  และดัดแปลงอาคาร อปพร. เป็น
ห้องน้ำสาธารณะ ขนาด 4x8 เมตร   
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด) 
 

E ๘๑๗๓๓๒  
N๑๖๕๕๓๑๑ 

 

- 408,000 408,000 408,000 408,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการเข้า
มาใช้บริการ 
 

    กองช่าง 
 

 
 

49 ก่อสร้างอาคารบ้านพัก
ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจ
พอเพียงบริเวณบ่อบำบัด
น้ำเสียเทศบาลลตำบล
ขามทะเลสอ 
 

-เพื่อใช้บริการสำหรับ
ผู้มาศึกษาดูงานศูนย์
สาธิตเศรษฐกิพอเพียง
บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลลตำบลขาม
ทะเลสอ 

ก่อสร้างอาคารบ้านพักศูนย์สาธิต
เศรษฐกิจพอเพียงบริเวณบ่อบำบัดน้ำ
เสียเทศบาลลตำบลขามทะเลสอ 

-ขนาดกว้าง  4.50  เมตร  ยาว  
6.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า  27 ตรม.(ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด) 
 

E 818056 
N 1654895  

- 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า 65 
 

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจในการให้บริการ
จากศูนย์สาธิตเศรษฐกิจ
พอเพียงบริเวณบ่อบำบัด
น้ำเสียเทศบาลลตำบล 
ขามทะเลสอ 

    กองช่าง 
 

 
 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดันครราชสมีา ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมที่สงบสขุและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาที ่ 5  สง่เสริมศกัยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร ์

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยมณีวงศ์ ๒ บ้าน
หนองคู หมู่ที่ ๒ 

- เพ่ือความสะดวกของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางสัญจรไปมาได้
อย่างปลอดภัย 
 

ถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๕ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด) 

E ๘๑๘๔๘๕ 
N ๑๖๕๖๗๓๕ 

 - 
 
 

 

320,๐๐๐ 
 

320,๐๐๐ 320,๐๐๐ 320,๐๐๐ ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า ๖๕ 
 

ประชาขนได้รับคาม
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
 
 
 

 

51 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยแยกเที่ยงธรรม ๑ 
บ้านพวงพยอม  
หมู่ที่ ๗ 

- เพ่ือความสะดวกของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางสัญจรไปมาได้
อย่างปลอดภัย 
 

ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๔ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด) 

E ๘๑๗๕๑๑ 
N ๑๖๕๕๗๙๙ 

-  
 
 

 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า ๖๕ 
 

 ประชาขนได้รับคาม
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
 
 
 

 

52 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยศรีเจริญ 
บ้านสีจาน หมู่ที่ ๓ 

- เพ่ือความสะดวกของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางสัญจรไปมาได้
อย่างปลอดภัย 
 

ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๗ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๘๘ ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด) 

E ๘๑๗๗๖๑ 
N ๑๖๕๔๙๔๑ 

 - 
 
 

 

55๐,๐๐๐ 
 

55๐,๐๐๐ 55๐,๐๐๐ 55๐,๐๐๐ ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า ๖๕ 
 

ประชาขนได้รับคาม
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา  แนวทางการพัฒนาที่  5  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

(ผลผลิตของโครงการ) พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ 

53 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยศิริมงคล 
บ้านหนองคู หมู่ที่ ๒ 

- เพ่ือความสะดวกของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางสัญจรไปมาได้
อย่างปลอดภัย 
 

ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร 
ยาว 6๕ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 260 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลฯกำหนด) 

E ๘๑๖๔๑๑ 
N ๑๖๕๕๒๙๒ 

-  
 
 

 

180,๐๐๐ 
 

180,๐๐๐ 180,๐๐๐ 180,๐๐๐ ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า ๖๕ 
 

 ประชาขนได้รับ
คามสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
 
 
 

 

๕4 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยแยกศิริมงคล 
บ้านหนองคู หมู่ที่ ๒ 
 
 

- เพ่ือความสะดวกของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางสัญจรไปมาได้
อย่างปลอดภัย 
 

ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร 
ยาว 7๕ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 300 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลฯกำหนด) 
 

E ๘๑๖๔๔๐ 
N ๑๖๕๕๓๒๓ 

 - 
 
 

 

200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า ๖๕ 
 

ประชาขนได้รับ
คามสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
 
 
 

 

รวม  54  โครงการ - 48,438,200 48,438,200 48,438,200 48,438,200  

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี  1  ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ 
➢ แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สวนสุขภาพผู้สูงอายุ 
 
 

-เพื่อให้สภาพภูมิทัศน์ของ 
สวนสุขภาพผู้สูงอายุน่าดู 
เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  
และออกกำลังกาย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภาย 
ในสวนสุขภาพผู้สูงอายุ   
จำนวน  1  แห่ง 
 

- 
 
 
 

 

30,000 
 
 
 
 

 

30,000 
 
 
 

 

30,000 
 
 
 

 

30,000 
 
 
 

 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่า 65 
 

สภาพภูมิทัศน์สวยงามมี
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 
 

  กอง
สวัสดิการฯ 

 
 

2 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณหน้าลาน 
ห้องสมุดมีชีวิตเทศบาล
ตำบลขามทะเลสอ 
 

-เพื่อให้สภาพภูมิทัศน์ของ
ห้องสมุดมีชีวิตเทศบาล
ตำบลขามทะเลสอ  น่าดู  
สวยงาม ร่มรื่นเป็นท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ   
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ห้องสมุดมีชีวิตเทศบาล 
ตำบลขามทะเลสอ 
จำนวน  1  แห่ง 
 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่า 65 
 

ประชาชนท่ีมาใช้บริการ
ห้องสมุดมีชีวิต  เห็น
สภาพภูมิทัศน์สวยงาม  
มีแหล่งเรียนรู้ 
 

  กอง
สวัสดิการฯ 

 

รวม  2  โครงการ - 80,000 80,000 80,000 80,000  

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี  3  บริหารจัดการระบบกำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน 
➢ แผนงานสาธารณสุข  

ที ่
แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

 

โครงการคัด
แยกขยะ 
 

-เพื่อให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการลด
ปริมาณขยะ 
 

จัดโครงการคัดแยกขยะในชุมชน
และโรงเรียน โดยการอบรมและให้
ชุมชนบริหารจัดการคัดแยกขยะ
ด้วยตนเอง 
 

- 
 

- 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

ร้อยละของความพึง 
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
60% 

 

ประชาชนมีจิตสำนึก 
ในการจัดการรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 

  กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

2 
 

โครงการ 
ธนาคารขยะ 
 

-เพื่อส่งเสริมการคัก
แยกขยะและท้ิงขยะ
อย่างถูกวิธี 
 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ในเขตพื้นท่ีเทศบาล 
 

- - 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของความพึง 
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
60% 
 

ประชาชนมีการกำจัด 
ขยะอย่างถูกวิธีและม ี
องค์กรในหมู่บ้าน 
 

  กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

3   โครงการรณรงค์ 
การคัดแยกขยะ 
 

- เพื่อให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการลด
ปริมาณขยะ 
 

-จัดอบรมและรณรงค์ การคัดแยก
ขยะในชุมชน โรงเรียน สถานท่ี
ราชการ โดยการอบรมให้ความรู้ 
และรณรงค์การคัดแยกขยะใน 
ชุมชน และการคัดแยกขยะต้นทาง 

- - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่า 60 % 

ประชาชนมีจิตสำนึก
ในการรักษา
สิ่งแวดล้อม และการ
คัดแยกขยะอย่าง 
ถูกวิธี 

กอง
สาธารณสุข 

รวม  3  โครงการ  600,000 600,000 600,000 600,000  

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี  3  บริหารจัดการระบบกำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

 

โครงการวางท่อระบายน้ำ 
คสล. แยกซอยพัฒนา  
บ้านนางนกเทศ  
(เสนอโดยชุมชนหนองคู) 
 

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ระบบระบายน้ำให้มี
ประสิทธิภาพป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 
คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร 
ยาว 25 เมตร  
 

E817225 
N1654771 

 

- 
 
 
 

 

98,000 
 
 
 

 

98,000 
 
 
 

 

98,000 
 
 
 

 

98,000 
 
 

 

ร้อยละของความ
พึงพอใจไม่น้อย
กว่า60% 
 

-สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ำท่วมขัง 
-ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 

กองช่าง 
 

 
 

2 
 

โครงการวางท่อระบายน้ำ 
คสล. แยกซอยพัฒนา  
บ้านนางจันทร์ (เสนอโดย
ชุมชนหนองคู) 

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ระบบระบายน้ำให้มี
ประสิทธิภาพป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 
คสล. ขนาดØ0.30 เมตร 
ยาว 25 เมตร 
 

E817255 
N1654767 

- 98,000 98,000 98,000 98,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจไม่น้อย
กว่า60% 
 

-สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ำท่วมขัง 
-ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 
 

กองช่าง 
 

3 ก่อสร้างรางระบายน้ำ  
คสล. ซอยมงคลสุข   
ด้านทิศตะวันออก  
หมู่ 3 
 

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ระบบระบายน้ำให้มี
ประสิทธิภาพป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  
รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40
เมตร ยาว 310 เมตร 
พร้อมฝาปิด คสล.  
 

E817879 
N1654228 

- 490,000 490,000 490,000 490,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจไม่น้อย
กว่า 60% 
 

-สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ำท่วมขัง 
-ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 
 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี  3  บริหารจัดการระบบกำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 
 

 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.พร้อมฝาปิด คสล. 
ซอยราษฎร์บำรุงจาก
กลางบ้านสีจานถึงซอย
ยิ่งเจริญ 
 

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ระบบระบายน้ำให้มี
ประสิทธิภาพป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.   
รูปตัวยู  ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร ยาว135 เมตร พร้อม 
ฝาปิด คสล. 
 

E818430 
N1654526 

 

- 
 
 
 

 

220,000 
 
 
 

 

220,000 
 
 
 

 

220,000 
 
 
 

 

220,000 
 
 
 

 

ร้อยละของความพึง 
พอใจไม่น้อยกว่า
60% 
 

-สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
-ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
 

 
 

5 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. ซอยกลางบ้าน 
สีจาน  ด้านทิศเหนือ 
 

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ระบบระบายน้ำให้มี
ประสิทธิภาพป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.   
รูปตัวยู  ขนาดกว้าง 0.40  
เมตร ยาว 168 เมตร พร้อม
ฝาปิด คสล. 
 
 

E817985 
N1654392 

 

- 
 
 
 

 

270,000 
 
 
 

 

270,000 
 
 
 

 

270,000 
 
 
 

 

270,000 
 
 

 

ร้อยละของความพึง 
พอใจไม่น้อยกว่า
60% 
 

-สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
-ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
 

กองช่าง 
 

 
 

6 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.ถนนจุฬาพัฒนา  
(ต่อจากของเดิม)  
(เสนอโครงการโดย 
ชุมชนหนองคู 2) 
 

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ระบบระบายน้ำให้มี
ประสิทธิภาพป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  
รูปตัวยู  ขนาดกว้าง 0.40  
เมตร ยาว 340 เมตร พร้อม
ฝาปิด คสล. 

E817166 
N1654682 

- 
 
 
 

 

530,000 
 
 
 

 

530,000 
 
 
 

 

530,000 
 
 
 

 

530,000 
 
 
 

 

ร้อยละของความพึง 
พอใจไม่น้อยกว่า
60% 
 

-สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
-ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
 

 
 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี  3  บริหารจัดการระบบกำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 
 

 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. ซอยมงคลสุข   
ด้านทิศตะวันตก  
หมู่ 3 
 

- เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาระบบระบายน้ำ
ให้มีประสิทธิภาพ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  
รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 310 เมตร  พร้อมฝาปิด 
คสล. 
 

E817891 
N1654205 

 

- 
 
 
 

 

490,000 
 
 
 

 

490,000 
 
 
 

 

490,000 
 
 
 

 

490,000 
 
 
 

 

ร้อยละของความ
พึงพอใจไม่น้อย
กว่า60% 
 

-สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ำท่วมขัง 
-ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม 

กองช่าง 
 

 
 

8 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.พร้อมยกระดับ
ถนน คสล.ซอยสี่แยก
พัฒนา หมู่ 2 

- เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาระบบระบายน้ำ
ให้มีประสิทธิภาพ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  
รูปตัวยู ขนาดกว้าง  0.40 เมตร 
ยาว  313  เมตร  พร้อมฝาปิด 
คสล. 
 

E817431 
N1654709 

 

- 
 
 
 

 

595,000 
 
 
 

 

595,000 
 
 
 

 

595,000 
 
 
 

 

595,000 
 
 

 

ร้อยละของความ
พึงพอใจไม่น้อย
กว่า60% 
 

-สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ำท่วมขัง 
-ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 

กองช่าง 
 

 
 

9 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. ซอยทองดี 
พร้อมฝาปิด และบ่อ
พักน้ำ จำนวน 3  บ่อ 
 

- เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาระบบระบายน้ำ
ให้มีประสิทธิภาพ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  
รูปตัวยู ซอยทองดี ช่วงท่ี 1 ขนาด
กว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว  
170 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. 
ช่วงท่ี 2 วางท่อระบายน้ำ คสล. 
ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาวรวมบ่อ
พัก 30 เมตร และบ่อพักน้ำ  
จำนวน 3บ่อ 
 

E818181 
N1654207 

- 
 
 
 

 

395,000 
 
 
 

 

395,000 
 
 
 

 

395,000 
 
 
 

 

395,000 
 
 
 

 

ร้อยละของความ
พึงพอใจไม่น้อย
กว่า60% 
 

-สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ำท่วมขัง 
-ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม 

กองช่าง 
 

 
 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี  3  บริหารจัดการระบบกำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 
 

 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ซอยแสงจันทร์ (เสนอ
โครงการโดยชุมชน
หนองขุ่น) 
 

- เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาระบบระบายน้ำ
ให้มีประสิทธิภาพ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง 
 

ก่อสร้างวางท่อขนาด  Ø 
0.40 เมตร ยาว 70 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ำ 
 

E818259 
N165964 

 

- 
 
 
 

 

70,000 
 
 
 

 

70,000 
 
 
 

 

70,000 
 
 
 

 

70,000 
 
 
 

 

ร้อยละของความ
พึงพอใจไม่น้อย
กว่า60% 
 

-สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ำท่วมขัง 
-ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม 

กองช่าง 
 

 
 

11 
 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ  
บ้านนางติ๋วถึงสี่แยก 
(เสนอโครงการโดย 
ชุมชนหนองคู) 
 

- เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาระบบระบายน้ำ
ให้มีประสิทธิภาพ
ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาน้ำ 
ท่วมขัง 
 

ก่อสร้างวางท่อขนาด  Ø 
0.40 เมตร ยาว 50 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ำ 
 
 

E817134 
N1654684 

 

- 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 

 

50,000 
 
 

 

ร้อยละของความ
พึงพอใจไม่น้อย
กว่า60% 
 

-สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ำท่วมขัง 
-ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 

กองช่าง 
 

 
 

12 ก่อสร้างแผงป้องกันกัด
เซาะ คสล. ถนนไปวัด
น้ำฉ่า 
 

- เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาระบบระบายน้ำ
ให้มีประสิทธิภาพ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง 
 

ก่อสร้างแผงหินใหญ่ยาแนว
ด้วยคอนกรีต  ยาว  20  
เมตร  กว้าง 1.00เมตร  
ตามความลาดเอียงไหล่ทาง 
 

E816774 
N1653749 
 

- 
 
 
 

 

200,000 
 
 
 

 

200,000 
 
 
 

 

200,000 
 
 
 

 

200,000 
 
 
 

 

ร้อยละของความ
พึงพอใจไม่น้อย
กว่า60% 
 

-สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ำท่วมขัง 
-ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม 

กองช่าง 
 

 
 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี  3  บริหารจัดการระบบกำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 
 

 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. ซอยกลางบ้าน 
สีจาน  ด้านทิศใต้ 
 

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ระบบระบายน้ำให้มี
ประสิทธิภาพป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  
รูปตัวยู  ขนาดกว้าง  0.40  
เมตร ยาว 168 เมตร พร้อม
ฝาปิด คสล. 

E817969 
N1654427 

- 
 
 
 

 

270,000 
 
 
 

 

270,000 
 
 
 

 

270,000 
 
 
 

 

270,000 
 
 
 

 

ร้อยละของความ
พึงพอใจไม่น้อย
กว่า60% 
 

-สามารถแก้ไขปญัหา 
น้ำท่วมขัง 
-ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม 

กองช่าง 
 

 
 

14 
 

ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ำ ข้างบ้าน อ.สุพรรณี 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
และลงหินคลุก (เสนอ
โครงการโดยชุมชน
หนองคู) 
 

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ระบบระบายน้ำให้มี
ประสิทธิภาพป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. 
ขนาด Ø 1.00 เมตร ยาว 
160 เมตร พร้อมลงหินคลุก 
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 
160 เมตร 
 
 

E817419 
N1654874 

 

- 
 
 
 

 

600,000 
 
 
 

 

600,000 
 
 
 

 

600,000 
 
 
 

 

600,000 
 
 

 

ร้อยละของความ
พึงพอใจไม่น้อย
กว่า60% 
 

-สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ำท่วมขัง 
-ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 

กองช่าง 
 

 
 

15 ปรับปรุงท่อระบายน้ำ
ซอยศาลตาปู่ 1 (เสนอ
โดยชุมชนหนองขุ่น 2) 
 

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ระบบระบายน้ำให้มี
ประสิทธิภาพป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
 

ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. 
ขนาด Ø 40 เมตร ยาว 
270 เมตร 
 

E818136 
N1655066 
 

- 
 
 
 

 

350,000 
 
 
 

 

350,000 
 
 
 

 

350,000 
 
 
 

 

350,000 
 
 
 

 

ร้อยละของความ
พึงพอใจไม่น้อย
กว่า60% 
 

-สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ำท่วมขัง 
-ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม 

กองช่าง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี  3  บริหารจัดการระบบกำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 
 

 

โครงการวางท่อระบายน้ำ 
คสล. แยกซอยร่วมมิตร 1 
หมู่ 4 (เสนอโดยชุมชน
หนองขุ่น) 
 

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ระบบระบายน้ำให้มี
ประสิทธิภาพป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 
คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร 
ยาว 21 เมตร 
 

E818242 
N1654879 

- 
 
 
 

 

85,000 
 
 
 

 

85,000 
 
 
 

 

85,000 
 
 
 

 

85,000 
 
 
 

 

ร้อยละของความ
พึงพอใจไม่น้อย
กว่า60% 
 

-สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
-ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
 

 
 

17 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
รูปตัวยู ซอยจุฬาพัฒนา 
(เสนอโดยชุมชนหนองคู) 
 

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ระบบระบายน้ำให้มี
ประสิทธิภาพป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  
รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 
เมตรยาว 250.00 เมตร 
พร้อมฝาปิด คสล. 
 

E817177 
N1654681 

- 362,500 362,500 362,500 362,500 ร้อยละของความ
พึงพอใจไม่น้อย
กว่า60% 
 

-สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
-ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
 

 
 

18 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 
ซอยลงทุ่ง(เสนอโครงการ
โดยชุมชนหนองขุ่น) 
 

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ระบบระบายน้ำให้มี
ประสิทธิภาพป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 
คสล. ขนาด ศก.0.30 เมตร
ยาว 136.00 เมตร พร้อม
บ่อพัก 
 

E 818776 
N๑๖๕5277 
 

- 230,000 230,000 230,000 230,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจไม่น้อย
กว่า60% 
 

-สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
-ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาท่ี ๓ บริหารจัดการระบบกำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน 
     ➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

 
 
 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

19 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างระบบ 
ระบายน้ำภาย 
ในเขตเทศบาลฯ 
 
 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ระบบระบายน้ำให้มี
ประสิทธิภาพ  ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ำ 
ท่วมขังถนน 

ก่อสร้างระบบระบายน้ำ
ภายในเขตเทศบาลฯ 
 
 
 

E ๘๑๗๓๗๒ 
N๑๖๕๕๑๑๔ 
 
 

- 
 
 
 

 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ๖๐ 
 

- สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
- ลดปัญหา 
สิ่งแวดล้อม 
 

กองช่าง 
 

 

20 ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. 
ซอยศรีจันทร์ 
เชื่อมต่อกับท่อ 
ระบายน้ำของ 
กรมทางหลวง 
 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ระบบระบายน้ำให้มี
ประสิทธิภาพ  ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 
ขังถนน 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 
คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร 
จำนวน ๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก
น้ำสำเร็จรูป คสล. จำนวน ๒ 
บ่อ 

E ๘๑๗๔๙๘ 
N๑๖๕๔๕๐๗ 

- ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ๖๐ 

- สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
- ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 

21 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบาย
น้ำ คสล. พร้อมบ่อ
พัก ซอยเท่ียงธรรม 
(ต่อจากของเดิม) 
บ้านพวงพยอม  
หมู่ท่ี ๗ 

- เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาระบบระบายน้ำ
ให้มีประสิทธิภาพ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง 
 
 

ขนาดท่อระบายน้ำ คสล. Ø 
๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อ
พัก คสล. (MH.) ๔๓๓ เมตร 
พร้อมฝาปิด หรือมีความยาว
ท่อระบายน้ำรวมบ่อพักไม่
น้อยกว่า ๔๓๓ เมตร (ตาม
แบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด) 
 

E ๘๑๘๗๔๘ 
N ๑๖๕๕๓๕๔ 

 - 
 
 
 
 

 

๑,200,๐๐๐ 
 

๑,200,๐๐๐ ๑,200,๐๐๐ ๑,200,๐๐๐ ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า ๖๐ 
 

- สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
- ลดปัญหา 
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
 
 
 

 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาที่  3  บริหารจัดการระบบกำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22   โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงบ่อพัก (MH.) 
คสล. ซอยศาลตาปู่ 2 
บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4  

- เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาระบบระบายน้ำ
ให้มีประสิทธิภาพ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
 

ก่อสร้างปรับปรุงบ่อพัก (MH.) คสล. 
ซอยศาลตาปู่ 2 บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 
ขนาดท่อ คสล. เดิม Ø 0.60 เมตร 
ขนาดบ่อพัก คสล. ความกว้างภายนอก 
1.00เมตร ยาว 1.00 เมตร ความลึก
เฉลี่ย 1.00 เมตร จำนวน 1 บ่อพัก 
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด) 
 

E 0817874  
N 1655459 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของ
ความพึง 
พอใจไม่น้อย
กว่า 60% 
 

-สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
-ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
 
 

กองช่าง 
 

23  โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ำคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยท่าฉิม
บ้านสีจาน หมู่ที่ 3  

- เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาระบบระบายน้ำ
ให้มีประสิทธิภาพ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยท่าฉิมบ้านสีจาน หมู่ที่ 3 
ขนาดความกว้างภายใน 0.40 เมตร 
ความลึกเฉลี่ย0.40 เมตร ความยาวรวม
บ่อพัก คสล. (MH.) ไม่น้อยกว่า 57.00 
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด) 
 

E 0817874  
N 1655459   

- 110,000 110,000 110,000 110,000 ร้อยละของ
ความพึง 
พอใจไม่น้อย
กว่า 60% 
 

-สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
-ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
 
 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาที่  3  บริหารจัดการระบบกำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒4 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 
คสล. พร้อมบ่อพัก  
ซอยหลัง รร. อนุบาลรัฐ
ราษฎร์รังสรรค์  
บ้านหนองคู หมู่ที่ ๒ 

- เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาระบบระบาย
น้ำให้มีประสิทธิภาพ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
 

ขนาดท่อระบายน้ำ คสล. Ø 
๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 
คสล. (MH.) ๔๑๐ เมตร พร้อมฝา
ปิด (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 
กำหนด) 

E ๘๑๗๑๒๗ 
N๑๖๕๕๓๙๔ 
 
 

- 
 
 
 
 

 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า ๖๐ 

- สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม
ขัง 
- ลดปัญหา 
สิ่งแวดล้อม 
 

กองช่าง 
 
 
 

 
 

๒5 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 
คสล. พร้อมบ่อพัก  
ซอยหลัง รร. อนุบาลรัฐ-
ราษฎร์รังสรรค์เชื่อมถนน 
อบจ.นม ๑๙๓๐๓  
ขามทะเลสอ-บ้านโนน   
บ้านหนองคู หมู่ที่ ๒ 

- เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาระบบระบาย
น้ำให้มีประสิทธิภาพ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
 
 
 

ขนาดท่อระบายน้ำ คสล. Ø 
๐.๘๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 
คสล. (MH.) ๑๐๐ เมตร พร้อมฝา
ปิด (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 
กำหนด) 
 
 
 

E ๘๑๗๑๒๗ 
N๑๖๕๕๓๙๔ 
 

- 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า ๖๐ 
 
 
 

- สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม
ขัง 
- ลดปัญหา 
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 

 
 
 
 

26 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 
ในเขตทางหลวง หมายเลข 
2068 (สายทางโคกกรวด-
โนนไทย) 

- เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาระบบระบาย
น้ำให้มีประสิทธิภาพ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

 

ขนาดท่อระบายน้ำ คสล. Ø 
1.20 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
(MH.) โดยมีระยะความยาวรวม
บ่อพักไม่น้อยกว่า 95 เมตร 

E 817239 
N1655949 
 

- 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่
น้อยกว่า ๖๐ 
 

- สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม
ขัง 
- ลดปัญหา 
สิ่งแวดล้อม 
 

กองช่าง 
 
 
 

 
 

จำนวน  26  โครงการ - 13,018,500 13,018,500 13,018,500 13,018,500  

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7  การปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายของรัฐบาล  แนวทางการพัฒนาท่ี  1  เฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสพยาเสพติดมิให้หวนกลับมาและ
รักษาสภาพชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน  ส่งเสริมอบรมเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด 
➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

 

โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV) 
สร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 

- เพื่อควบคุมอาชญากรรม
และป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด  ในพื้นท่ี 
- เพื่อประเมินและติดตาม
สภาพการจราจรในพื้นท่ี 
- เพื่อสร้างระบบโครงข่าย
ของกล้องวงจรปิด (CCTV) 
ใช้ในพื้นท่ี 
 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 
สร้างความปลอดภัย    
ท่ัวเขตเทศบาล 
 

- 
 
 
 

 

30,000 
 
 
 

 

30,000 
 
 
 

 

30,000 
 
 
 

 

30,000 
 
 
 

 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 65 % 
 

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพ
ชีวิตและความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน  มีโครงข่ายกล้อง
วงจรปิดท่ีสามารถใช้งานได้
หลากหลาย 
 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
และ สภ.ขาม

ทะเลสอ 
 

 
 
 

รวม  1  โครงการ - 30,000 30,000 30,000 30,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7  การปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายของรัฐบาล  แนวทางการพัฒนาท่ี  1  เฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสพยาเสพติดมิให้หวนกลับมาและ
รักษาสภาพชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน  ส่งเสริมอบรมเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด 
➢ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

โครงการป้องกัน
และการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 
 

-เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชน
ไทยเสพยาเสพติดและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด 
 

จัดอบรมป้องกันยาเสพติด  ให้แก่ 
หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน ในเขต
อำเภอขามทะเลสอ 

- 
 
 
 

 

10,000 
 
 
 

 

10,000 
 
 
 

 

10,000 
 
 
 

 

10,000 
 
 
 

 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อยกว่า  
65 % 
 

ชุมชนปลอดยาเสพติด
อย่างยั่งยืน 

กอง
สาธารณสุขฯ 
 

 
 
 

 รวม  1  โครงการ - 10,000 10,000 10,000 10,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7  การปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายของรัฐบาล  แนวทางการพัฒนาท่ี  2  สนับสนุนนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพล 
➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัคร  จราจร  
สถานีตำรวจภูธร 
ขามทะเลสอ 
(เสนอโครงการโดย  
สภ.ขามทะเลสอ) 
 

-เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชน 
เข้าร่วมในการป้องกันปัญหา
อาชญากรรม จราจรและ 
ปัญหาเด็กและเยาวชน   
รวมทั้งปัญหายาเสพติด 
 
 

จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร  จราจร  
สถานีตำรวจภูธรขามทะเลสอ  
จำนวนปีละ 1 คร้ัง 
 

- 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 

 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 70 % 
 

ประชาชนมีความรู้ความ 
เข้าใจในการป้องกันปัญหา
อาชญากรรม  จราจรและ
ปัญหาเด็กและเยาวชน  
รวมทั้งปัญหายาเสพติด 
 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

 
 

 
 

2 
 

โครงการยกระดับความ
ปลอดภัยทางถนน(เสนอ
โครงการโดย สภ.ขาม
ทะเลสอ) 
 

-เพ่ือเสริมสร้างวินัยการจราจร
ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน 
-เพ่ือลดสถิติการเกิดอุบัติภัย
ทางถนนและวางแผนการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
 

จัดฝึกอบรมยกระดับ 
ความปลอดภัยทางถนน   
จำนวน  ปีละ  1  คร้ัง 

- 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 

 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 65 
 

-เสริมสร้างวินัยการจราจร
ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน 
-ลดสถิติการเกิดอุบัติภัยทาง
ถนนและวางแผนการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน 
 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

 

รวม  2  โครงการ  100,000 100,000 100,000 100,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7  การปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายของรัฐบาล  แนวทางการพัฒนาท่ี  2  สนับสนุนนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพล 
➢ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

 

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
( อปพร.) 
 

เพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านป้องกันและบรรเทา
ภัยเป็นกำลังสนับสนุน
การปฏิบัติงานของทาง
ราชการ 
 
 

จัดฝึกอบรมทบทวน 
อาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน ( อปพร.)  
จำนวน  1  ครั้ง 
 

- 
 
 
 

 

160,000 
 
 
 

 

160,000 
 
 
 

 

160,000 
 
 
 

 

160,000 
 
 
 

 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ  70 
 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน ( อปพร.)  มีความรู้
ความสามารถในด้านการ
ป้องกันภัยและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและเป็นกำลังใน 
การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของทางกราชการ 
 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

 
 

 
 

รวม  1 โครงการ - 160,000 160,000 160,000 160,000  

 



 

 

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา                              
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7  การปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐและนโยบายของรัฐบาล  แนวทางการพัฒนาที่  3  สนับสนุนนโยบายการปราบปรามการทุจริต 
คอรัปชั่นตามโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 

 

โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่นวิทยากร ผู้ติดตาม   
ผู้สังเกตการณ์คณะกรรมการ
ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน 
กลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชน  
กลุ่มผู้สูงอายุ อปพร.  
 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมได้เกิดแนวคิด
และเทคนิคในการการ
ทำงาน.ใหม่ๆท่ีจะนำมาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 

จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น วิทยากร 
ผู้ติดตาม ผู้สังเกตการณ์ 
คณะกรรมการชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มเด็ก 
กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ  
อปพร. จำนวน  1  ครั้ง 

- 
 
 
 

 

350,000 
 
 
 

 

350,000 
 
 
 

 

350,000 
 
 
 

 

350,000 
 
 
 

 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ  70 
 

นำความรู้ประสบการณ์
ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

 
 

 
 

2 
 

 

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพของเจา้หน้าท่ี 
ท้องถิ่นในการปฏิบัติงานเพื่อ
การบริการสู่ความเป็นเลิศ 
  

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมได้เกิดแนวคิด
และเทคนิคในการทำงาน
ใหม่ ๆ ท่ีจะนำมาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการบริการสู่ 
ความเป็นเลิศ จำนวน  1  ครั้ง 

- 800,000 800,000 800,000 800,000 
 
 
 

 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ  70 
 

นำความรู้ประสบการณ์
ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

 
 

 
 

รวม  2 โครงการ - 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000  

 

 

แบบ ผ. ๐2 



 
 

ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมนิผล 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลยุทธศาสต 
 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
นำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือนำไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐  
และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น   ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

๒๐ 
(๓) 

 

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

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

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

(๒)  

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

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

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

(๓)  

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

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

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

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

 (๓)  

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

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

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

(๓)  

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

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

๖๐ 
(๑๐) 

 

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

(๑๐)  

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

(๑๐)  

 
 
 
 



 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

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

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

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

(๕)  

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

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ารติดตามและประผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 



 
 
4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘    
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

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

(๕) 

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

(๕) 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

 
 
 
 



 
 

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

ประเด็น 
การ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมิน 
ผลการนำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติใน 
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ก็คือผลผลิตนัง่เองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปา้หมายเอาไว้หรือไม่จำนวนทีด่ำเนนิการจริงตามที่ได้กำหนด
ไว้เท่าไร จำนวนทีไ่ม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายไดต้ามหลักประสิทธิภาพ 
(Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหนา้ที่ทีไ่ด้กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนนิการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมิน 
ผลการนำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติใน 
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดคา่ภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ทีด่ำเนินการในพื้นทีน่ั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม ่ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธผิล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลวุัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏบิัติราชการตามทีไ่ด้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนนิการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มพีื้นที่ตดิต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน  
หลักประชารัฐ 

๑๐  



 
 
 

 
 
 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

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

(๕)  

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

(๕)  

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

(๕)  

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

(๕)  



 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

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

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

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

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

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 
  



 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

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

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดท่ีสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุ โครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

      -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

๑. ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

        

  

๒. ด้านการลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

        

  

๓.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

        

  

๔.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

        

  

รวม           

  
 
 
  



 
 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
 

ลำดับ 
ที ่

 
รายการ 

 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (.......... 
โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   
  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดทำแผนการ
ดำเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดำเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(๑)  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตะภัย น้ำท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  
แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในตำบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน ลงพ้ืนที่ระงับการเกิด
โรคระบาด  การทำลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ำ  ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เดก็นักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในตำบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจาก ในตำบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดทำ
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการสำรวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 

   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นำหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกัน
พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกิน
ศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

********************************* 
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