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เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองคงเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ

ประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   และได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองคง  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๕  ข้อ ๑๗  ข้อ ๒๔ 
และข้อ ๒๕ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖  ลงวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เทศบาลตำบลเมืองคง  จึงได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔ ) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้วและเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ทุกประการ 

เทศบาลตำบลเมืองคง  จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  งบประมาณตามแผน
ความต้องการของงบลงทุนเพ่ือการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองคง  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  และงบประมาณเงิน
อุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)     

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

        
                (นายอดุลย์  ปาทาน) 

               นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง



คำนำ 
 

  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒       
มาตรา  ๕๐ (๙)  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น 
หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น 
รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  
และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้นำ
ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 

  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และพร้อมที่จะนำไปสู่การ
ปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามนโยบาย
ที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  เทศบาลตำบลเมืองคง  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ของ  
เทศบาลตำบลเมืองคง  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

 
        เทศบาลตำบลเมืองคง   
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ส่วนที่ ๑ส่วนที่ ๑  
 
 
 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ท่ีตัง้ของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

เทศบาลตำบลเมืองคง ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลเมืองคง เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เทศบาลตำบล
เมืองคงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนครราชสีมา  ระยะห่างจากตัวจังหวัด  โดยทางรถยนต์  79  กิโลเมตร  
และทางรถไฟ  69  กิโลเมตร  เทศบาลแบ่งเขตการปกครองดังนี้ 

ชุมชนที่  ๑  ชุมชนหว้ยน้อย (หมู่ท่ี ๑ บางส่วน)   
ชุมชนที่  ๒  ชุมชนตะคร้อ  (หมู่ท่ี ๗ บางส่วน) 
ชุมชนที่  ๓  ชุมชนคงสามัคค ี(หมู่ที่ ๑๑ บางส่วน และหมู่ที่ ๓ บางส่วน) 
ชุมชนที่  ๔  ชุมชนตลาด (หมูท่ี่ ๘ บางส่วน) 
ชุมชนที่  ๕  ชุมชนหนองโพธิ์-โนนตะขบ  (หมู่ท่ี ๘ บางส่วน)  
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ตั้งอยู่ เลขที่ ๑ หมู่ที่  ๘ ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัด 

นครราชสีมา   โทรศัพท์  ๐๔๔ – ๔๕๙๐๗๗   โทรสาร  ๐๔๔ – ๔๕๙๐๗๗ 
๑.๒  ลกัษณะภมิูประเทศ 

  มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนตื้น  มีความลาดเทจากทางทิศตะวันออก  เป็นที่ดอนสลับที่นา ที่ราบ
ลุ่มบริเวณลำสะแทด  ด้านทิศตะวันตกของอำเภอ  พ้ืนที่โดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับน้ำประมาณ  200  เมตร  และเป็น
พ้ืนที่ราบตั้งอยู่ตอนกลางของอำเภอคง  มีขนาดพื้นที่  1.155  ตารางกิโลเมตร  อยู่ในเขตตำบลเมืองคง  และเป็น
ที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอคง  มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน 5 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านห้วยน้อย  หมู่ที่  1 , 
บ้านหนองสรวง  หมู่ที่  3 , บ้านตะคร้อ  หมู่ที่  7 , บ้านกุดรัง  หมู่ที่  8  และบ้านคงสามัคคี  หมู่ที่  11 
 ๑.๓  ลกัษณะภมิูอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง  

แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ 
เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  
ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด
“ช่วงฝนทิ้ง” ซ่ึงอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 
๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ
ยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

๑.๔ ลกัษณะของดิน 
   ลกัษณะดินโดยทัว่ไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรงัประมาณ ๑๕ % 
ลกัษณะดนิในพืน้ทีเ่ป็นดนิเหนียวประมาณ ๑๐ %   

 

สภาพทัว่ไปและข้อมลู
พื้นฐาน 
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๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ 
  มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จำนวน  ๔  แห่ง   แหล่งน้ำทั้ง ๔ เทศบาลได้ดำเนินการ
ปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชนและใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในการ
อุปโภคบริโภค และการดับเพลิง ประชาชนส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค  อำเภอพิมาย  ดังนี้ 
    ลำห้วย  ๑ แห่ง สระน้ำ  ๓ แห่ง 
    หนองน้ำ - แห่ง บ่อน้ำตื้น - แห่ง 
    ลำคลอง  - แห่ง บ่อบาดาล ๓ แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ำ - แห่ง 
    แม่น้ำ  - แห่ง ฝาย  - แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 

๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด  ๕  ชุมชน  แต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทน 
ของชุมชน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็น
อย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้  เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือ
นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ และเทศบาลมีโครงการ
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้
เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ   มีอัตรากำลังพนักงานเทศบาลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในด้านบริการ  โดยเทศบาลแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 

๒.๑ เขตการปกครอง 
เดิมเป็นเขตการปกครองของอำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ต่อมาได้แยกเป็นกิ่งอำเภอคง เมื่อ 

พ.ศ. 2481 และได้ยกฐานะเป็นอำเภอคง  เมื่อ พ .ศ . ๒๔๙๐ ได้จัดตั้ งเป็นสุขาภิบาล  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2499  และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542  มีพ้ืนที่ 
๑.๑๕๕  ตารางกิโลเมตร  วัดระยะทางห่างจากตัวจังหวัด  โดยทางรถยนต์  79  กิโลเมตร  และทางรถไฟ  69  
กิโลเมตร 

อาณาเขตของเทศบาลตำบลเมืองคง 
  -  ด้านทิศเหนือ  เริ่มจากหลักเขตท่ี  1  ซึ่งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับทางรถไฟ   สายนครราชสีมา 
-หนองคาย  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง  500  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว  
เส้นตั้งฉากกับทางรถไฟเป็นระยะทาง  700  เมตร  สิ้นสุดหลักเขตท่ี  2 
  -  ด้านทิศตะวันออก  เริ่มจากหลักเขตที่  2  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นแนวขนานกับทางรถไฟ  
เป็นระยะทาง  1,650  เมตร  สิ้นสุดหลักเขตท่ี  3 

  -  ด้านทิศใต้  เริ่มจากหลักเขตที่  3  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นแนวเส้นตั้งฉากกับทางรถไฟ  
เป็นระยะทาง 700  เมตร  สิ้นสุดหลักเขตท่ี  4 

-  ด้านทิศตะวันตก  เริ่มจากหลักเขตที่  4  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขนานกับทางรถไฟ  
เป็นระยะทาง  1,650  เมตร  สิ้นสุดหลักเขตท่ี  1  
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เทศบาลแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 
ชุมชนที่  ๑  ชุมชนหว้ยน้อย (หมู่ที่ ๑ บางส่วน)   
ชุมชนที่  ๒  ชุมชนตะคร้อ  (หมู่ท่ี ๗ บางส่วน) 
ชุมชนที่  ๓  ชุมชนคงสามัคคี (หมู่ท่ี ๑๑ บางส่วน และหมู่ที่ ๓ บางส่วน) 
ชุมชนที่  ๔  ชุมชนตลาด (หมูท่ี่ ๘ บางส่วน) 
ชุมชนที่  ๕  ชุมชนหนองโพธิ์-โนนตะขบ  (หมู่ท่ี ๘ บางส่วน)   

      ๒.๒ การเลือกตั้ง 
  เทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบล  ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาออกเป็น  ๒  เขต ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองคงส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา
และประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของ
เทศบาลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไข
ปัญหาความยากจน ฯลฯ  
    เทศบาลตำบลเมืองคง ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง  ครั้งหลังสุด  เนื่องจาก
นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 1 สิงหาคม 
2553  มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  1,706  คน  มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  1,388  คน  บัตรดี  1,311  คน  บัตรเสีย 55 คน 
ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 22 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ 81.35  บัตรดีคิดเป็นร้อยละ 94.45  บัตร
เสียคิดเป็นร้อยละ 3.96 ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนคิดเป็นร้อยละ  1.59 
  เทศบาลตำบลเมืองคง ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ครั้งหลังสุด ซึ่งกำหนดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นการเลือกตั้งทั่วไป กรณีครบวาระในวันที่  29   มีนาคม   2555 และกำหนดให้มี
การเลือกตั้งในวันที่  6  พฤษภาคม  2555  มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   1,760   คน    มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  1,336   คน   
บัตรดี  1,288   คน    บัตรเสีย  40  คน  ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน  8   คน  ผู้มาใช้สิทธิ์คิดเป็นร้อยละ  75.91   บัตร
ดีร้อยละ    96.40   บัตรเสียร้อยละ  2.99  ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน  0.60  

ปัจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากคำสั่ง คสช.  และปัจจุยังไม่มีการเลือกตั้ง 
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

เทศบาล 

สภาเทศบาล 

ประชาชน 

นายกเทศมนตรี 

ปลดัเทศบาล 

รองปลดัเทศบาล 

กองช่าง กองคลัง กองสาธารณสุขฯสุข
ฯ 

ส านักปลัดเทศบาล กองการศึกษา
สาธารณสุขฯ 
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2.2.1  นายกเทศมนตรี 
 นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  เป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบในการบริหาร
กิจการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล  ดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีและ
ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้    เทศบาลตำบล  อาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล
เป็นผู ้ช่วยเหลือ ในการบริหารราชการของเทศบาลได้ไม่เกินสองคน  และอาจแต่งตั ้งที ่ปรึกษาและ
เลขานุการซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลโดยรวมกันได้ไม่เกินสองคน  ได้แก่ 
 1.  นายอดุลย์    ปาทาน          นายกเทศมนตรี 
 2.  นางพาชื่น    ปาทาน   รองนายกเทศมนตรี 
  3.  นายคมสันต์ ธีรภัทราพงศ ์  รองนายกเทศมนตรี 
 

2.2.2 สภาเทศบาล 
  ประกอบด้วยสมาชิก ซึ่งราษฎรเลือกตั้งเข้ามาให้ทำหน้าที่แทน มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย
ต่างๆ และออกกฎหมาย   ซึ่งเรียกว่า   “   เทศบัญญัติ   ”    ตลอดจนควบคุมการทำงานฝ่ายบริหารโดยการ
อนุมัติงบประมาณประจำปี และคอยสอดส่องดูแลให้การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ  
กฎหมาย  และเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาลนั้น  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองคงมี จำนวน 12 คน อยู่
ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงเพราะเหตุอ่ืนๆ นอกจากออกตาม วาระ (ครบ 4 ปี) จะต้อง
เลือกตั้งซ่อมเข้ามาใหม่ให้เต็มตามจำนวนภายใน 45 วัน นับแต่ตำแหน่งนั้นว่างลง แต่ถ้าระยะเวลาที่เหลือของ
ตำแหน่งที่ว่างต่ำกว่า 180 วัน (6 เดือน) ก็จะครบวาระ (4 ปี) จะไม่เลือกตั้งหรือแต่งตั้งก็ได้ สมาชิกผู้ได้รับการ
เลือกตั้งเข้ามาแทนจะอยู่ได้เท่าที่ระยะเวลาของผู้ที่ตนแทนเหลืออยู่ ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองคง จำนวน 10 
คน คือ 

 1.  นายกิตติศักดิ์   โชติกิจปรีชา ประธานสภาเทศบาล 
 2.  นายสมกิจ   ดิฐภักดีธนา รองประธานสภาเทศบาล 
 3.  นายเนตร พรมทัด สมาชิกสภาเทศบาล 
 4.  นายสมเกียรติ คุณขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล 
 5.  นายชำนาญ นามงาม สมาชิกสภาเทศบาล 
 6.  นางสาวพรรณทิพา  ช่วยงาน   สมาชิกสภาเทศบาล 
 7.  นางสาววีราภรณ์   เกียรติชัยพฒัน สมาชิกสภาเทศบาล 
 8.  นายทวีศักดิ์   นามศิรพิงศ์พันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 9.  นายศราวุธ   ลิ้มโชติการ สมาชิกสภาเทศบาล 
 10.นายทว ี นุ่นสะพาน สมาชิกสภาเทศบาล 
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๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

   จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลเมืองคง 
 

 

๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

รายการ ชาย หญิง หมายเหตุ 
จำนวนประชากรเยาวชน 202 183 อายุต่ำกว่า 18 ปี 
จำนวนประชากร 735 755 อายุ 18-60 ปี 
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 183 273 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 1,120 1,211 ทั้งสิ้น 2,331 คน 
 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียน
ภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียน
ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า เทศบาลตำบลเมืองคง  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ให้กับทางโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ และร่วมกันจัดกจิกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน 
  การศึกษา   ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน   
  ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองคง  จำนวน  ๑  แห่ง 
  2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง   จำนวน  ๑  แห่ง 
  3. โรงเรียนอนุบาลมีม่ังคั่ง (เอกชน)   จำนวน  ๑  แห่ง 
  ๔. โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ สังกัด สพฐ. ในพื้นที่เทศบาล จำนวน  ๑  แห่ง 

๔.๒ สาธารณสุข 
จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ

ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคไข้เลือดออก  
มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไป
คัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลร่วมกับโรงพยาบาลคง  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกัน
รณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้อง
เป็นการดำเนินการ 

ชือ่ชุมชน   หมู่ที่ 
จำนวนประชากร หมาย

เหตุ ชาย   หญิง    รวม  หลังคาเรือน 

๑. ชุมชนห้วยน้อย 
๒. ชุมชนตะคร้อ 
๓. ชุมชนคงสามัคคี 
๔. ชุมชนตลาดและหนอง
โพธิ์-โนนตะขบ 

๑ 
๗ 

3,11 
๘ 

    73 
241 
132 
676 

77 
265 
157 
 686 

150 
   506 
   289 
 1,362 

40 
174 
114 

  652 

 

รวมทั้งสิ้น 1,120 1,211 2,331 980  
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อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน       
บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกาย
ยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่ งที่จะ
แก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลคงจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา  และเทศบาลยังมีการสนับสนุนอุดหนุน
งบประมาณตามโครงการหลักประกันสุขภาพ   
  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที ่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน  -   แห่ง      
          -  ศูนย์บริการสาธารณสุข    จำนวน    -     แห่ง 
      -  คลินิกเอกชน    จำนวน  3  แห่ง    

     -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน       จำนวน  3  แห่ง 

  (2)  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100  
 

๔.๓ อาชญากรรม 
  เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และทำลาย
ทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว  วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถ
ดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่ นโดยเฉพาะใน
สถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้
ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุ
ทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  
แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทาง
เทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้  

ด้านการรักษาความสงบและความปลอดภัย 
 -  มีสถานีตำรวจภูธร     จำนวน     1  แห่ง 
 -  จุดพักสายตรวจห่างจากสถานีตำรวจไม่เกิน 10 ก.ม จำนวน     1 แห่ง  
 -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   จำนวน    30      คน 
 -  สถานีดับเพลิง     จำนวน     1  แห่ง 
 -  รถบรรทุกน้ำ     จำนวน     3  คัน 
 -  เครื่องดับเพลิงเคมี  ขนาด  15  ปอนด์                    จำนวน   65      ถัง        

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรคงได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้น

พบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับ
ความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของ
เทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การ
ฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็ เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ให้
ความร่วมมือมาโดยตลอด  และได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเป็นประจำ 
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๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง          

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตเทศบาลมรีะบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 
 ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 
   การคมนาคมสามารถติดต่อกับอำเภอ  หรือจังหวัดนครราชสีมา  หรือจังหวัดใกล้เคียงได้อย่าง
สะดวก  โดยเฉพาะทางรถยนต์สามารถติดต่อได้โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ( ถนนมิตรภาพ ) เป็นเส้นทาง
หลักในการติดต่อ 
        ทางรถยนต์  ระยะทางจากนครราชสีมา – อำเภอคง  79  กิโลเมตร 

- ทางหลวงแผ่นดินสายมิตรภาพ  (หมายเลข  2)  นครราชสีมา – บ้านวัด  แยกเข้าทางหลวง
หมายเลข  2160  เข้าอำเภอคง 

- ทางหลวงแผ่นดินนครราชสีมา – โนนไทย  (หมายเลข  205) แยกเข้าอำเภอขามสะแกแสง  
ทางหลวงหมายเลข  2150  เข้าอำเภอคง 
มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2160  เชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดิน  

         ทางรถไฟ  ระยะทางจากนครราชสีมา – อำเภอคง  69  กิโลเมตร 

         -    สายตะวันออกเฉียงเหนือ  นครราชสีมา  -  หนองคาย 

           นครราชสีมา -  ขอนแก่น 

๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ 

เปอร์เซ็นต์  ถนนสาธารณะในชุมชนได้จัดให้มีโคมไฟฟ้าสาธารณะตลอดสาย  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน   ดำเนินการโดยการร่วมมือกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 

(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  ๙๕๕   หลังคาเรือน 
  (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล 

๕.๓ การประปา 
ดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค  ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการในเขตเทศบาลและหมู่บ้านใกล้เคียง  

ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 
(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา จำนวน  ๙๕๕  หลังคาเรือน 

๕.๔ โทรศัพท์ 
  (๑)  มีโทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน   11   เลขหมาย 

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  (๑)  มีไปรษณีย์  จำนวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ 
(วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์    
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๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นชุมชนมีร้านค้าและอาคารบ้านเรือน  มีการทำการเกษตรเพียงเล็กน้อย       
๖.๒ การประมง 

  (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)  
๖.๓ การปศุศัตว ์

  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  
เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  ส่วนใหญ่ประชาชนจะประกอบอาชีพค้าขายเป็นร้านค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก สำหรับ
บริโภคในเขตเทศบาลและให้บริการแก่ประชาชนในเขตอำเภอคง   ส่วนสินค้านำเข้าได้แก่   น้ำมันเชื้อเพลิง  วัสดุ
ก่อสร้าง  เวชภัณฑ์   เครื่องมือทางการเกษตร  เครื่องอุปโภคบริโภค  ฯลฯ 

๖.๔ การบริการ 
โรงแรม   - แห่ง 
ร้านอาหาร  ๘ แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง (ท่ารถ ๑  แห่ง) 
ร้านเกมส์  ๖      แห่ง 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
  ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัด
งานประเพณีต่าง ๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   

๖.๖ อุตสาหกรรม 
ด้านอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล  จะมีเพียงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  เช่น   อุตสาหกรรม ใน

ครัวเรือน เช่น การทำปุ๋ยอินทรีย์  การเย็บผ้า 
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
  การพาณิชย์ในเขตเทศบาล  ส่วนมากเป็นร้านค้าปลีกเบ็ดเตล็ด  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ   2    ข้างทาง
ถนนสันติสุข  ถนนเทศบาล  1  และถนนเทศบาล  2  สินค้าที่นำมาจำหน่ายจะรับซื้อมาจากร้านค้าในจังหวัด
นครราชสีมาเป็นส่วนใหญ่  ร้านค้าและสถานบริการในเขตเทศบาล  เช่น 

  -  สถานีบริการน้ำมัน  จำนวน    1    แห่ง 

  -  ธนาคาร   จำนวน    2    แห่ง  ได้แก่ 

     ธนาคารออมสิน  สาขาคง 

     ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาคง 

  -  มีสหกรณ์   จำนวน    1    แห่ง  ได้แก่ 

     สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี  จำกัด 

กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  ๒  กลุ่ม 

   ๑. กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
   ๒. กลุ่มเย็บผ้า 
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๖.๘ แรงงาน 
  เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองคงส่วนใหญ่ประกอบอาชี พค้าขาย  แต่ก็มี
ประชาชนบางส่วนเข้าไปรับจ้างทำงานในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนช่วงอายุ 
15-50 ปี  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้าน
ใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  
ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 
๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
 ๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านและชุมชน 
  (๑)  ชุมชนห้วยน้อย 

 ชุมชนห้วยน้อย  เป็นชุมชนที่แต่งตั้งชื่อตามลำห้วยตะคร้อ  ซึ่งเป็นหมู่บ้านดังกล่าวมีลำห้วย
ตะคร้อตัดผ่านกลางหมู่บ้าน และมีบางพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง    
หลังจากท่ีเทศบาลตำบลเมืองคง ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลเมืองคง  เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม  
2542    ตามพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ 2542  จึงมีแยก  และตั้งชุมชน 
ห้วยน้อย 
  (๒)  ชุมชนตะคร้อ 

 ชุมชนตะคร้อ  เป็นชุมชนที่แต่งตั้งชื่อตามหมู่บ้านตะคร้อ ซึ่งเป็นหมู่บ้านดั้งเดิม  โดยมีวัดตะคร้อ
ซึ่งเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอมีหลวงปู่คงเป็นที่พ่ึงทางจิตใจ  หลังจากที่เทศบาลตำบลเมืองคง ได้รับการเปลี่ยนแปลง
ฐานะมาจากสุขาภิบาลเมืองคง  เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม  2542  ตามพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ 2542  จึงมีการแยกและจัดตั้งชุมชน ตะคร้อ 
  (๓)  ชุมชนตลาด 

 ประวัติชุมชนตลาด  เป็นชุมชนอยู่ในหมู่ที่ 8  ต.เมืองคง  ตั้งชื่อตามชุมชนเล็กเดิมมีชื่อว่าตลาด
กุดรัง  ปัจจุบันพัฒนาปรับปรุงเป็นตลาดสด 2 ชั้น และเปลี่ยนมาเป็นตลาดสดเทศบาลตำบลเมืองคง  หลังจากที่
เทศบาลตำบลเมืองคงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลเมืองคง  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  
ตามพระราชบัญญัติ  เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542  จึงมีการแยกและจัดตั้งชุมชนตลาด 
  (๔)  ชุมชนหนองโพธิ์-โนนตะขบ 

 ชุมชนหนองโพธิ์ – โนนตะขบ  เป็นชุมชนอยู่ในหมู่ที่ 8  ต.เมืองคง  ตั้งชื่อตามชุมชนเล็กเดิมที่
หนองน้ำซึ่งมีต้นโพธิ์ อยู่ และมีต้นตะขบขึ้นรอบ ๆ หนองน้ำ  ปัจจุบันพัฒนาปรับปรุงเป็นสวนสุขภาพ  ปรับภูมิ
ทัศน์สวยงาม  รอบ ๆ (สวนสระแดง) ชุมชนหนองโพธิ์ – โนนตะขบ มีวัดสหมิตรวนารามเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  
หลังจากท่ีเทศบาลตำบลเมืองคงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลเมืองคง  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  
2542  ตามพระราชบัญญัติ  เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542  จึงมีการแยกและจัดตั้ง
ชุมชน  หนองโพธิ์ - โนนตะขบ 
  (๕)  ชุมชนคงสามัคคี 

 ชุมชนคงสามัคคี  เป็นชุมชนที่แต่งตั้งชื่อตามสถานที่ราชการ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่แยกมาจากบ้าน
หนองสรวง  หมู่ 3 ตำบลเมืองคง  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา   โดยมีสถานที่ราชการต่างอยู่ในเขตหมู่บ้านคง
สามัคคี  ภายหลังจากที่เทศบาลตำบลเมืองคง ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลเมืองคง  เมื่อวั นที่  
25 พฤษภาคม  2542  ตามพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ 2542  จึงมีการ
แยกมาเป็นชุมชนคงสามัคค ี
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  จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลเมืองคง ทั้ง ๕ ชุมชน 

   
๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
 (๑)  ชุมชนห้วยน้อย   

มีพื้นที่ท้ังหมด  6 ไร่  ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน   2   ครัวเรือน 

  6         ไร่    400    กก./ไร ่     2663     บาท/ไร ่    4000     บาท/ไร ่
2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ทำไร ่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 

           ไร่            กก./ไร่            บาท/ไร่            บาท/ไร่ 
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  ไร่มันสำปะหลัง       ครัวเรือน 

          ไร่            กก./ไร่            บาท/ไร่            บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
 

ชื่อชุมชน   หมู่ที่ 
จำนวนประชากร หมาย

เหตุ ชาย   หญิง    รวม  หลังคาเรือน 

๑. ชุมชนห้วยน้อย 
๒. ชุมชนตะคร้อ 
๓. ชุมชนคงสามัคคี 
๔. ชุมชนตลาดและหนอง
โพธิ์-โนนตะขบ 

๑ 
๗ 

3,11 
๘ 

    73 
241 
132 
645 

77 
265 
157 
 688 

150 
   506 
   289 
 1,333 

40 
174 
114 

  652 

 

รวมทั้งสิน้ 1,091 1,187 2,278 980  
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(๒)  ชุมชนตะคร้อ   

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๐ ไร่  ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน      ครัวเรือน 

          ไร่        กก./ไร่          บาท/ไร ่         บาท/ไร ่
2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ทำไร ่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 

           ไร่       กก./ไร่        บาท/ไร่       บาท/ไร่ 
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  ไร่มันสำปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
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(๓)  ชุมชนตลาด 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  0  ไร่ ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน       ครัวเรือน 

           ไร่        กก./ไร่          บาท/ไร ่         บาท/ไร ่
2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ทำไร ่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 

            ไร่       กก./ไร่        บาท/ไร่       บาท/ไร่ 
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 ไร่มันสำปะหลัง       ครัวเรือน 

            ไร่      กก./ไร่        บาท/ไร่        บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

      ครัวเรือน 
           ไร่        กก./ไร่          บาท/ไร ่       บาท/ไร่ 
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 (๔)  ชุมชนหนองโพธิ์-โนนตะขบ 
มีพ้ืนที่ทัง้หมด  0  ไร่  ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ทำไร ่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  ไร่มันสำปะหลัง       ครัวเรือน 

            ไร่      กก./ไร่        บาท/ไร่        บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
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 (๕)  ชุมชนคงสามัคคี 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด  20 ไร ่ ทำการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    3   ครัวเรือน 

   20        ไร่    400    กก./ไร ่     2663     บาท/ไร ่     4000    บาท/ไร ่
2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ทำไร ่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 

            ไร่       กก./ไร่        บาท/ไร่        บาท/ไร่ 
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  ไร่มันสำปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
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๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 

(๑)  ชุมชนห้วยน้อย   
มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีทีผ่่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน  ✓  

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร 1 ✓  ✓  1๐๐ % 
 3. คลอง       
 4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อืน่ๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สรา้งขึน้ 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
  4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
- ๑6 - 

 
(๒)  ชุมชนตะคร้อ   

มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้  
แหล่งน้ำ 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน  ✓  

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร 1 ✓  ✓  1๐๐ % 
 3. คลอง       
 4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
  4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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 (๓)  ชุมชนตลาด 

มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหล่งน้ำ 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน  ✓  

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร 1 ✓  ✓  1๐๐ % 
 3. คลอง       
 4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อืน่ๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)       บ่อ       . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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 (๔)  ชุมชนหนองโพธิ์-โนนตะขบ 
มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน  ✓  

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อืน่ๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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 (๕)  ชุมชนคงสามัคคี 
มีแหล่งน้ำทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน  ✓  

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร 1 ✓  ✓  1๐๐ % 
 3. คลอง       
 4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

(๑)  ชุมชนห้วยน้อย   
มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ำ ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ ✓      
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ ✓      
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

✓       

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  ✓  ✓  100 % 
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ ✓      
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

✓      

 
 
 

(๒)  ชุมชนตะคร้อ   
มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้  

แหล่งน้ำ ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทัว่ถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ ✓      
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ ✓      
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

✓       

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  ✓  ✓  100 % 
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ ✓      
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

✓      
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  (๓)  ชุมชนตลาด 
มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพือ่การอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ำ ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ  ✓  ✓  100 % 
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ  ✓  ✓  100 % 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

✓       

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  ✓  ✓  100 % 
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ ✓      
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

✓      

  (๔)  ชุมชนหนองโพธิ์-โนนตะขบ 
มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพือ่การอุปโภค บรโิภค)  ดงันี ้

แหล่งน้ำ ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ทีเ่ข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ  ✓  ✓  100 % 
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ  ✓  ✓  100 % 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

✓       

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  ✓  ✓  100 % 
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ ✓      
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

✓      

  (๕)  ชุมชนคงสามัคคี 
มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพือ่การอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ำ ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ ✓      
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ ✓      
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

✓       

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  ✓  ✓  100 % 
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ ✓      
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 

✓      
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๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙๙.๘๘  

     วัด      ๑    แห่ง         
       ศาลเจ้า  ๑    แห่ง 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาอ่ืนๆ  ร้อยละ  ๐.๐๒ 
๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี 

                 เทศบาลตำบลเมืองคง  มีงานเทศกาลประเพณีท่ีสำคัญ คือ 
  (1) งานประเพณีวันลอยกระทง  จัดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง  ณ  ลานสระน้ำลอยกระทง   
เทศบาลตำบลเมืองคง   อำเภอคง  ชมการประกวดกระทง  ประกวดนางนพมาศ     
   (2) งานวันขึ้นปีใหม่  จัดขึ้นในวันขึ้นปีใหม่  ข้าราชการ  พ่อค้า  และประชาชน  ร่วมกันทำบุญ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง   ณ  บริเวณถนนเทศบาล  1  และถนนเทศบาล  2 
  (3) งานประเพณีสงกรานต์  จัดขึ้นระหว่าง  วันที่  13-15  เมษายน  ของทุกปี  ชมขบวนแห่
สงกรานต์  ร่วมกันสรงน้ำพระ  และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ   
  (4) งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  จัดขึ้นในช่วงวันเข้าพรรษา  ชมขบวนแห่เทียนพรรษา
จากชุมชนต่าง ๆ  และประกวดขบวนแห่เทียน 
  (5) งานฉลองศาลเจ้าปู่เมืองคง   จัดขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม  ของทุกปี  ชมการ
แข่งขันกีฬา  เช่น  ฟุตซอล  วอลเลย์บอล   ตะคร้อ  เปตอง   และมหรสพตลอดคืน 
   (7) งานวันเด็กแห่งชาติ  จัดขึ้นในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี  การแสดงของเด็ก ๆ 
เช่น  การประกวดร้องเพลง  การประกวดแด็นเซอร์  ฯลฯ  และการเล่นเกมส์กีฬา 

(8) งานวันเทศบาล   จัดขึ้นในวันที่  24  เมษายน  ของทุกปี  เทศบาลตำบลเมืองคงจัด
กิจกรรม 

เนื่องในวันสถาปนาเทศบาล 
๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำ
เครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน  วิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๘ % พูดภาษาโคราช    

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าจากตลาดสดเทศบาล     
 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
๙.๑ น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำลำห้วยตะคร้อ 

(นอกเขต) ซ่ึงจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนำขึ้นมา
ใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้  และเทศบาลได้ดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ
บ้านหนองแขมเพ่ือเป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

๙.๒ ป่าไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ 
๙.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
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๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับสถานประกอบการ  ร้านค้า  ที่อยู่อาศัย  ตามลำดับ  และมีพ้ืนที่
เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ  
แต่ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูลปัญหามลพิษเกี่ยวกับขยะและสิ่งปฏิกูลเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญใน พ้ืนที่
เทศบาลตำบลเมืองคง เนื่องจากประชากรมีมากข้ึนจึงทำให้การทำกิจกรรมมากข้ึน โดยเฉพาะปัญหาการกำจัดขยะ
ไม่ถูกสุขลักษณะอยู่มาก เช่นการเทกองในที่โล่ง การเผาที่ไม่ถูกต้อง และขาดการคัดแยกขยะซึ่งจะส่งผลกระทบ
อ่ืนๆ ตามมา เช่น ปัญหามลพิษทางน้ำ ดิน อากาศ การส่งกลิ่นเหม็นปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัย และปัญหาการ
ทำลายทัศนียภาพที่สวยงาม ฯลฯ ปัจจุบันปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากชุมชนทั้งเขตเทศบาล 3-4 ตันต่อวัน ซึ่ง
เทศบาลใช้วิธีการกำจัดขยะแบบการเก็บขน เทกองทิ้งในที่ทิ้งขยะและทำการฝังกลบ โดยสถานที่ทิ้งขยะในปัจจุบัน
ของทางเทศบาลใช้สถานที่ของเทศบาลเอง ซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาล  6  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 30 ไร่ คาดว่าจะใช้
ประโยชน์ในการกำจัดขยะมูลฝอยได้จนถึงปี พ.ศ.2568   การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดทำโครงการเพ่ือ
แก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน   เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  เช่น  สวนสระแดง  
สวนสระลอยกระทง  สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  สวนสระอนามัย ฯลฯ   
      
    ************************************ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
  
 
 

 
 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้ เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้ านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายกำหนดแล้ว 

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

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนำ 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
เป็นต้นมาไดส้่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมี
ข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนเิวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายตอ่การพัฒนาที่สำคัญ 
อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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เทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่
สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
ระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้า
ทายสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคง
มีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้า
ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการ
และปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค 
การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริม
คนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เ พ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้
การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ 
องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการ 



- 26 – 
 

เปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 
  ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้  คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้ม
สำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย
เพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการ
ที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ ๆ 
  นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  ๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 
  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง  ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหนา้ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่น
มีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุม
โลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไป
ได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจทำให้
การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น
ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความ
มั่นคงด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง
ในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ
ต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจาก
นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุล
ความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้าน
สิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ท่ี 
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สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
มากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมี
ความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการ
จ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ปรับตวัไม่ทันหรอืขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะ
ทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่าง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนตา่งๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่
เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศ
ไทยจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง 
สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องไป
พร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนา
ของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทัน
โลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
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  นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบ
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชดัเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิ
สติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมี
ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานา
ประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการ
ทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความ
พร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่า งๆ 
ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจ
เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ 
จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความ
แตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การดำเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนพ้ืนฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง 
ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาตจิะเปน็เปา้หมายใหญใ่นการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผน
ในระดับอื่น ๆ เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ 
อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถ
ดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันไดแ้ก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
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ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิต ิพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรพัยากรธรรมชาติ 
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๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

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

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

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

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

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกจิ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

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

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
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(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทนัสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึกมี

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

เสมอภาค 
 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น 
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้
ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ  ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จงึเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
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๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

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

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

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

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  

 

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

๑. สภาพทั่วไป  
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' 

เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้าโขงเป็นเส้น
กั้นพรมแดน และด้านใต ้ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

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

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วง
เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วง
เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนว
เทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พ้ืนที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝน
จึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากท่ีสุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดู
หนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จำแนก
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และ
พ้ืนที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดนิ สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้า และ
ขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  

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

๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม ้จาน
วน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังตำกว่า
ค่าเป้าหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะต้องมีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น 
ป่าเบญจพรรณ  

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่

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

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ด่านชายแดน  
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๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการใน
ภาค ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทาง
ถนนจิระ-ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ 
(ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟ้า  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  

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

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะ

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

๔.๓ การศึกษา  

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

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในปี 
2560 มีจานวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 
(รพท.) 23 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 
แห่ง  
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๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม ้จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ 
ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อย
ละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากข้ึน โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมาก
ที่สุดได้แก ่จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  

การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวน
การเกิดไฟป่าเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่า จำนวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ 
ลดลงจาก ป ี๒๕๕6 ที่มีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟไหม้ป่า
มากที่สุด โดยในระหว่างปี ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพื้นที่ท่ีถูกไฟไหม้เฉลี่ย 
๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ต่อป ี 

๖. สภาวะแวดล้อม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดอ่อน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่ำ 
ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ำซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความ
พร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่
ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด
ใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลัง
มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูง
เพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  

๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค์  
๘.๒.๑ เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้าและดิน  ให้เอ้ือต่อการ

ประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากนัในชุมชนได้  
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๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๓ เป้าหมาย  
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน  
๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ

กระจายรายได้ภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  
๘.๔ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล้านบาท  
(ปี 2559)  

ขยายตัว  
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3.5ต่อ
ปี  

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงต่ำ
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ำ
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ำ
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ำ
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ำกว่า  
0.446 

 
8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน  
 

8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้มรีายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  

 
8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ

ภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  

     8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EEC) เพื่อพัฒนา
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียง
เศรษฐกิจ  
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➔  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย ์สุรินทร)์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบบัทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 

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

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศ
ทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เก่ียวข้อง และ
มุ่งเน้นการทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) 
เพ่ือร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะ
เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้
เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และนาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้าง
รายได้ให้กลุ่มจังหวัด 

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

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม 

เชิงนิเวศน์ การกีฬาทีม่ีชื่อเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคม

เป็นสุข 
   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูป 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

➔  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาท้องถิน่มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด  มีรายละเอียดดังนี้  

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เป็นศนูย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
เป้าประสงค์รวม 
 ๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และป้องกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่วัตกรรมใหม่  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 
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   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

๑.  เพ่ือขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

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

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

๒. เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

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

๘.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือ
ให้กับผู้ว่างงาน 
๙. ส่งเสริมความเป็นอยู่ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑๐. ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 ๓. เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ยกระดับสังคม ให้
เป็นเมืองหน้าอยู่ 

๑. เพื่อลดความ
ยากจนและความ
เลื่อมล้ำ 

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

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได้ลดรายจ่าย 
๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่าง
ทั่งถึง และได้รับสิ่งอำนวยความ
สะดวกจากโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ภาครัฐ รวมทั้งระบบป้องกันภัยที่
เอ้ือต่อการกระจายเศรษฐกิจ 

๒. เพื่อพัฒนา
โครงข่ายความ
คุ้มครองทางสังคม 

๓. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อสำนักงาน
แรงงาน (%) 
๔. ร้อยละความครอบคลุม
ของบัตรประกันสุขภาพ
ของประชาชน (%) 

๓. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสังคม
และประกันสังคมในแรงงาน 
 
๔. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะ
สุขที่มีคุณภาพและสามารถบริการ
ได้อย่างครอบคลุม 

๕. จำนวนศูนย์ช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา (ศูนย์) 

๕. ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 ๓. เพื่อสร้างความ
คุ้มกันให้กับสังคม 

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

๖. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทาง
สังคม 
 
 
๗. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่ประสบปัญหาทาง
สังคมขอรับบริการจากส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบทางภารกิจที่กฎหมาย
กำหนด 

๔. เพือ่ให้
ประชาชน เข้าถึง
โอกาสทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม 

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

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

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
มีความสมบูรณ์
อย่างยืน 

๑. เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัด 
 
 
 
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
 
 
 
 
 
 
๓. การจัดการน้ำเสีย (จำนวน
ระบบ) 
๔. พื้นที่บริหารจัดการน้ำเพ่ิมขึ้น 
(ไร่) 
 
 
๕. ความยาวสะสมของเขื่อน
ป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง (เมตร) 
 
๖. ร้อยละสัดส่วนของพ้ืนที่ระบบ
ป้องกันน้ำท่วมในพ้ืนที่ชุมชน (%) 

๑. ปลูกจิตสำนึกและให้
ความรู้ประชาชนได้ตะหนัก
ถึงคุณค่าและทรัพยากรป่าไม้ 
๒. การอนุรักษ์และพ้ืนฟู ป่า
ไม้ 
๓. การรณรงค์ให้ประชาชน
และผู้ประกอบการสำนึก
รับผิดชอบต่อสังคมเก่ียวกับ
การลดปริมาณขยะ 
๔. การจัดหาและเพ่ิม
ความสามารถ ในการกำจัด
ขยะ 
๕. ส่งเสริมให้ อปท. มีระบบ
จัดการน้ำเสีย 
๖. ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน้ำทั้งในเขต
ชลประทานและนอกเขน
ชลประทาน 
๗. เพิ่มสิ่งก่อสร้างเพ่ือลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแม่น้ำ
ลำคลองสายหลักของจังหวัด 
๘. พัฒนาระบบป้องกันน้ำ
ท่วมในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 

๒. เพื่อใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อ
ประชากร (ลิตร/คน) 
 
๘. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคครัวเรือนต่อประชากร (ล้าน
กิโลวัตต์/คน/ปี) 
๙. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน
ภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท) 
๑๐. สัดส่วนปริมาณการใช้นำมัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ต่อ 
GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/
ล้านบาท) 
  

๙. รณรงค์ให้ประชาชนลด
การใช้ยายพาหนะส่วนตัว 
โดยเปลี่ยนมาใช้รถสาธารณ
แทน 
๑๐. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 
๑๑. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 
๑๒. รณรงค์ให้
ผู้ประกอบการลดชั่วโมงการ
ผลิตลงในบางช่วงเวลา 



ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การเสริมสร้าง
ความม่ันคงทุกมิติ
เพื่อปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๑. เสริมสร้างความ
มั่นคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 

๑. จำนวนตำบลที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจถึงความสำคัญของ
สถาบันหลัดของชาติ (ตำบล) 

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความสำคัญของสถาบันหลัก
ของชาติให้ประชนได้รับรู้
รับทราบ 
๒. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการ
ทรงงานและแนวทาง
พระราชดำริ 

๒. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่าย
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านความ
มั่นคงทุกมิติ 
 

๒. จำนวนตำบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุก
มิติ (ตำบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จำนวนตำบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การปอ้งกันและแก้ไขปัญหาทุก
มิติ (ตำบล) (ต่อ) 
 

๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
และการค้ามนุษย์ 
๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การบุกรุกทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติ 
๘. การป้องกันลการแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
๙. การป้องกันและการ
แก้ปัญหาภัยพิบัติ 
๑๐. การป้องกันและรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายใน
จังหวัด 
๑๑. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 

๓. เสริมสร้างความ
ปรองดองและความ
สมานฉันท์ในชาติ 

๔. สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง 
(ตำบล) 
 
 
 
๕. สร้างการมีส่วนร่วม (ตำบล) 

๑๒. ส่งเสริมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
ส่งเสริมการสร้างความปองดอง
สมานฉันท์ ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกส่วนภาค 
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ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

๑. ร้อยละของสถานพยาบาลที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA 
(%) 
๒. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้ำประปา (%) 
๓. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
ไฟฟ้า (%) 
๔. ร้อยละของประชากรที่
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 
๕. จำนวนครั้งที่ให้บริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
เชิงรุก (ครั้ง) 
๖. ร้อยละความสำเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 
๗. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่
จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

๑. เพิ่มขีดความสามารถ
การให้บริการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เพิ่มขีดความการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

๘. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร (%) 

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

รวม 
๕ ยุทธศาสตร์ 

รวม 
๑๕ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

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

เป้าประสงค์
รวม 

๑) เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพื่อพัฒนา
สังคมให้เป็นเมือง
น่าอยู่ 

๓) เพื่อเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๔) เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ 

๕) เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

๔) การเสริมสร้าง
การมั่นคงทุกมิติ 
เพ่ือปกป้องสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 
 

๓ เป้าประสงค์ ๔ เป้าประสงค์ ๓ เป้าประสงค์ ๓ เป้าประสงค์ ๒ เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 
 

๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 

 
กลยุทธ์ 
 

๑๔ กลยุทธ์ ๑๖ กลยุทธ์ ๑๒ กลยุทธ์ ๑๓ กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ 
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๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่ รักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ปกป้องสถาบัน  พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  สานต่อแนวทางพระราชดำริ  ด้าน
การศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โดยปัจจุบันมี
รายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร  

เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๒.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความสำคัญของการเข้า

สู่ประนะชาคมอาเซียนในทุกด้าน  
๒.๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

๓.๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มี
คุณภาพ  มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๓.๓)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นำด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทาง

ตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพ่ือจำ

หน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์  
๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๔.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
เข้มแข็ง 

๔.๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 



- 47 – 
 
๔.๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้

พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔.๔)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
๔.๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖)  ดำเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และ

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
๔.๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อ

สังคม  สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) 
๕.๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพ

และมาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
๕.๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้

การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๖.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับ

ความจำเป็นและความต้องการของประชาชน 
๖.๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่ืนๆ  เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

๖.๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 
และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 

๖.๕)  ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร  
ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 

๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
๗.๑)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ

ชุมชนท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
๗.๒)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรม

ด้านการท่องเที่ยว  และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

๗.๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้าง
เครือข่าย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

๗.๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
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๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๘.๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ต ามที่

กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
๘.๒)  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ 

เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๘.๔)  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการ
ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๙)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๙.๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
๙.๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและ

องค์กรที่เก่ียวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๙.๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่

สำคัญ  โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่า
ไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   

๑๐.๓)  จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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 ๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย ์กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่ม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้ 
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ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่  (New 
Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศท่ีมีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑ . ก ลุ่ ม อ าห าร   เกษ ต ร  แ ล ะ เท ค โน โลยี ชี วภ าพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อ าทิ  
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

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

๓ . กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ อัจฉริยะ หุ่นยนต์  และระบบเครื่องกลที่ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

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

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

เทศบาลตำบลเมืองคง  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่
จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
          
 

 
2.2  พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองคง 
 2.1 ส่งเสริมสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
 2.2 การสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสนับสนุนแนว

ทางการพัฒนาเมือง 
 2.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ 
 2.4 การเพ่ิมศักยภาพของประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพ่ึงตนเองได้ ตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.5 พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองการปกครอง โดยประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ในการบริหารงาน 
 2.6 การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
 2.7 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาการบริหาร และการบริการให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
 
นโยบายและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองคง 
นโยบายหลัก 7 ประการ ที่จะดำเนินการเพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์นั้น สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา

จังหวัดนครราชสีมา และแผนพัฒนาอำเภอคง มีดังต่อไปนี้ 
 1. นโยบายด้านบริการประชาชน 
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
เพ่ือมุ่งเน้นให้เทศบาลตำบลเมืองคงเป็นศูนย์กลางของการบริการประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานเทศบาลให้มีการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการด้วยความอ่อนน้อมและ

ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานให้มีบรรยากาศของการทำงานแบบมีส่วนร่วม 
 
 

๒.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเมืองคง 
 

“ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเนน้บริการประชาชน มุ่งมัน่พัฒนาเมือง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  
ช่วยคิดช่วยทำบ้านเมืองน่าอยู่ ตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง” 
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ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนคำร้องเรียนเรื่องการบริการตลอดทั้งปี 
2. จำนวนครั้งความบกพร่องของงานต่างๆ 
3. ประชาชนที่มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานเทศบาล 
 
2. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
มุ่งพัฒนาการศึกษาระดับก่อนประถมวัย จัดหาอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวันที่มีประโยชน์ทาง

โภชนาการ สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนที่ยากไร้และด้อยโอกาสในเขตเทศบาล 
ส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนสืบไป 
แนวทางการพัฒนา 
1. มุ่งเน้นในการพัฒนาคนให้เป็นคนดี พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา สนับสนุน

อุปกรณ์การเรียน การสอนให้มีคุณภาพ จัดหาอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ทางโภชนาการ 
2. สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ผู้ด้อยโอกาส เยาวชนในเขตเทศบาล 
เพ่ือบรรเทาภาระของผู้ปกครอง และให้มีหลักสูตรท้องถิ่น โดยดำเนินการภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ที่

ระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ 
ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและมีการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
2. จำนวนประชาชนที่มีงานทำ 
 
3. นโยบายด้านการบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างทักษะของประชาชนในชุมชนทั้งทางด้านสุขภาพอนามัย ด้าน

สวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพอย่างทั่วถงึและเท่าเทียมกัน 
แนวทางการพัฒนา 
1. ดูแล ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชนให้สมบูรณ์ แข็งแรง ทุกกลุ่มอายุอย่างทั่วถึงและเท่า

เทียม โดยเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา ตามคำพูดที่ว่า “ สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องออกกำลังกาย ” 
2. ส่งเสริมรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของชุมชน รักษาความสะอาด และการกำจัดขยะมูลฝอย

อย่างถูกวิธี โดยจัดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง จัดทำโครงการถนนสวยงามปลอดขยะ 
ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนครัวเรือนและประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจดี 
2. จำนวนผู้บริโภคท่ีได้รับความปลอดภัยด้านอาหาร 
3. จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองคงท่ีมีโรคติดต่อ 
 
4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
เพ่ือสนับสนุน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางด้านเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน

ท้องถิ่น ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้า และแก้ไขปัญหาความ
ยากจนได ้
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แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ของครัวเรือน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลในการประกอบอาชีพ อาทิเช่น การจัดทำเกษตรกรรม 

การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงไก่ การเพาะเห็ด เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในเขต
เทศบาล 

ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
2. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการประกอบอาชีพเสริม 
 
5. นโยบายด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด 
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบ การบริหารงานของภาครัฐ และการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองการบริหารภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 
เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านต่าง ๆ และการพัฒนารายได้ 
3. ดูแลและให้ขวัญกำลังใจในการดำเนินงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างอย่างเสมอ

ภาค 
ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนครั้งที่ประชาสัมพันธ์เรื่องทางการเมืองการปกครอง 
2. จำนวนประชาชน และองค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมพัฒนาการเมืองการปกครอง 
3. จำนวนประชาชนที่เข้าอบรมยาเสพติด 
4. ผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
 
6. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
มุ่งเน้นการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ท่อระบายน้ำ สะพาน ทางเดิน ตลอดจน

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
เพ่ือก่อสร้างและซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาลตำบลเมืองคงให้ความสะดวกและได้มาตรฐาน

เพ่ือสนับสนุนนโยบายด้านต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคม ด้านความสงบสุขของ
ประชาชน ด้านระบบไฟฟ้า ด้านระบบน้ำประปา ตลอดจนคลองต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดปี จัดทำเครื่ องกรองน้ำ
ดื่มเพ่ิมเติมที่ชุมชนคงสามัคคี ชุมชนหนองโพธิ์ และชุมชนตลาด ของเทศบาลตำบลเมืองคง 

แนวทางการพัฒนา 
1. มุ่งเน้นการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน รางระบายน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 
2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล ขยายเขตไฟฟ้าและขยายเขตน้ำประปา 
3. ขุดลอกคูคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลตำบลเมืองคงให้น่าอยู่สวยงาม 
4. ต่อเติมตลาดทางด้านทศิตะวันตกของตลาดเทศบาลตำบลเมืองคง 
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5.จัดตั้งเครื่องกรองน้ำเพิ่มเติมในชุมชนคงสามัคคีและชุมชนหนองโพธิ์ และชุมชนตลาด 
6. ปรับปรุงถนน จัดทำโครงการลาดแอสฟัลท์ติก หรือถนนลาดยาง ในเขตเทศบาลตำบลเมืองคง 
ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาลำคลอง ไฟฟ้า ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ 
2. ปริมาณน้ำ / ระดับน้ำในลำคลองกุดรัง ตลอดระยะเวลาหนึ่งปี 
3. จำนวนสาธารณูปโภคท่ีจัดหาให้แต่ละชุมชน 
4. จำนวนสถานพักผ่อนหย่อนใจที่สะอาดทันสมัย 
5. จำนวนชุดผังเมือง และจำนวนครั้งการจัดจราจรใหม่ 
 
7. นโยบายด้านสังคมและสวัสดิการสังคม 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
ส่งเสริมปลูกฝังความรู้รักสามัคคี จัดระเบียบชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางการพัฒนา 
1. ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จะได้รับเบี้ยยังชีพตามเกณฑ์นโยบายของรัฐบาลทุกคนและทั่วถึง 
2. ส่งเสริมปลูกฝังความรู้รักสามัคคี จัดระเบียบชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดให้มีการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลเมืองคงที่ได้รับความช่วยเหลือ 
2. จำนวนครัวเรือนที่ประสบกับความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
 
ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองคงร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล 10 ด้าน โดยยึดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัดเป็นหลัก มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ 

๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 
๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภครวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 

๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา 
๑)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มี

คุณภาพ  มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
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๓)  สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 

๔)  สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ทุกด้าน 

๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  

เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น  โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ             
มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั่งภาครัฐและเอกชน 

๓)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุง
รูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 

๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมอาหารและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ     นำ
เครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น  ส่งเสริมการ
กระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๕)  สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจำหน่วยและ
เพ่ือการอนุรักษ ์โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 

๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือ
เป็นผู้นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 

๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔)  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานท้องถิ่น  เพ่ือเตรียม

ยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
๕)  ดำเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือป้องกัน

และให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่วยยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ดำเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง

จัดสร้างหอเกียรติ (Hall of fame) เพ่ือประกาศเกียรติคุณ  ผู้มีคณูปการและสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด
นครราชสีมา  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๑)  สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนและเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

หมู่บ้าน(อสม.) 
๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล  หมู่บ้านและชุมชนที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทั่วถึงและทันเหตุการณ์   โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรง โดย
ให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายการป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับ
ความจำเป็นและความต้องการของประชาชนในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 

๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
 ๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  เพ่ือ

สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริม

ให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
๕)  ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร  ความ

ปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
๑)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น

โคราช  เพื่อการอนุรักษ์  สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
๒)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการ

ท่องเที่ยว  และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ ยว  และสร้างเครือข่าย  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  ตั้งแต่
ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด  รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่ กีฬาอาชีพในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ ตามที่กฎหมาย
กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียน และของประเทศ
ต่างๆ ในโลก 
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๒)  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพ่ือให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก  รวดเร็ว  แม่นยำ  โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  ผู้รับบริการเป็นสำคัญ 

๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือ
ยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๔)  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร่างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในเทศบาล 

๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาเทศบาล 

๖)  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ 
๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ  เพ่ือ

สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน (อปพร.)  เพ่ือเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  ใน

การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ำ  ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ ์
๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน  

ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   
๓)  ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม  เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
2.3  เป้าประสงค ์
  1) พัฒนาขุดลอกแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค และส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) เด็กและเยาวชนได้เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
  3) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
  4) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคม

น่าอยู ่
  5) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ 
  6) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกรวดเร็ว 
  7) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
  8) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน 
  9) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  10) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
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2.4  ตัวชี้วัด 
  1) ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 5 
  2) ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ 80 
  3) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ 90 และศิลปะวัฒนธรรมอันดียงัคงอยู่ 
  4) ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 80 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
  5) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ 10 
  6) ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 5 และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
  7) ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ 60 น่าอยู่อย่างสงบสุข 
  8) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ 60 
  9) ประชาชนมีควมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินร้อยละ 95 
 
2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1) ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ใความสะดวกและรวดเร็ว 
  2) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
  3) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
  4) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบ 
  5) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  6) เด็กและเยาวชนได้เข้ารับการศึกษาทุกคน 
  7) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  8) ประชาชนมีแหล่งน้ำไว้อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ 
 
2.6  กลยุทธ์ 
  1) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
  2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ   

มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
  3) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรมลด

ต้นทุน เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจำหน่ายและเพ่ือการอนุรักษ์ และ
เพ่ิมช่องทางตลาด 

  4) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 

  5) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
  6) ดำเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
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  7) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็น
และความตอ้งการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

  8) พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช โดยการอนุรักษส์ืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

  9) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ 

  10) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  11) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมใน

การป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญสนับสนุน
การฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 

  12) พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัด
ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

(1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
(4)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

2.8  แผนงาน 
  (1)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (๑๐)  แผนงานการเกษตร 
  (๑๑)  แผนงานงบกลาง 
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2.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลเมืองคง มีความ
สอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  และ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ดังนี้ 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาล     

เป้าประสงค ์ 
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ค่าเป้าหมาย 

จดุยืนทางยุทธศาสตร ์



 

 
  

 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อการพัฒ นา อย่ างน้อยต้องประกอบด้ วย การวิ เคราะห์ศั กยภาพด้ าน เศรษฐกิจ  ด้ านสั งคม ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
    ➢  ประชาชน  ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง 
       ➢  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

    ➢  มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก           
    ➢  มีรถโดยสารประจำทางอำเภอคง – จังหวัดนครราชสีมา 
    ➢  มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านเขตอำเภอคง -  หนองคาย และผ่านเขต

อำเภอคง –  นครราชสีมา 
    ➢  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
    ➢  มีสวนสาธารณะ  ๕  แห่ง มีแหล่งเก็บน้ำไว้ใช้เพ่ือการเกษตรกรรม ๑ แห่ง ได้แก่ ห้วย

กุดรัง 
    ➢  มีตลาดสดของเทศบาล  ๑  แห่ง 
    ➢  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย  ส่วนผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก ่ข้าว และ

เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
    ➢  มีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง ๑ แห่ง สังกัดเทศบาล  และมีโรงเรียนสังกัด 

สพฐ.  ๑  โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา     
    ➢  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แห่ง  สังกัดเทศบาลตำบลเมืองคง 
    ➢  มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  อยู่ในเขตเทศบาล  คือ  ที่ทำการไปรษณีย์คง  ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเมืองคง  สถานีรถไฟเมืองคง 
    ➢  มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
    ➢  มีความสงบไม่คอ่ยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
    ➢  มีการจัดตั้งชุมชน  ๕  ชุมชน  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   

➢  ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
➢  มีระบบประปาส่วนภูมิภาคทำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  

    ➢  เทศบาลตำบลเมืองคง  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

    ➢  มีสนามกีฬาเอนกประสงค์   สนามเด็กเล่น   หอประชุมอเนกประสงค์  และศูนย์ออก
กำลังกายฟิตเนส 

    ➢  มีประเพณีที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นของชุมชนและเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย 

    ➢  มีวัด   1  แห่ง   ศาลเจ้า   ๑  แห่ง 
    ➢  เทศบาลมีรถเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
 ➢  ชุมชนในเขตเทศบาล  มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับ

ทราบข้อมูลข่าวสาร 
 

3.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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    ➢ มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที  แคทเทเลคอม และมีสัญญาณ
โทรศัพท์ไร้สายของ ของเอกชนหลายบริษัท   

    ➢  มีกองทุนในหมู่บ้านชุมชน เช่น กองทุนวันละบาท   
    ➢  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  เช่น เย็บผ้า   
๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
    ➢  คนในวัยทำงาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมืองและต่างประเทศ 
    ➢  ราษฎรส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพค้าขายเพียงอย่างเดียว 
    ➢  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง 
    ➢  เทศบาลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  เพราะต้องนำมาจากแหล่ง

อ่ืนหรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ำมัน  เสื้อผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ   
    ➢  ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  เนื่องจาก

ต้องรอน้ำระบายจากอ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ 
    ➢  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
    ➢  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
    ➢  แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการ

ติดต่อ 
    ➢  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณ

จำนวนมาก 
๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
    ➢  จังหวัดนคราชสีมา  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลตำบลเมืองคง ที่มี

แผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
    ➢  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
    ➢  ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการ

ทำให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
    ➢  รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
    ➢  ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
๔)  ข้อจำกัด (T : Threat) 
    ➢  มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงกับเทศบาล

ตำบลเมืองคง  
    ➢  ปัจจุบันเทศบาลตำบลเมืองคง  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบ

กับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอน
ฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

    ➢  งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
   ➢  กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการ

บริหารงาน 
    ➢  การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ทำให้การปฏิบัติงาน เกิดความ

ล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
    ➢  การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้  ต้อง

อาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ทำได้ยากมาก 
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   ๕)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
          เทศบาลตำบลเมืองคง  ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ ให้เห็นถึง
ศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยเทศบาลได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา 

  ➢  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจำแนกได้ดังนี้ 

   ๑) มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๑๐๐ 
เป้าหมายคือต้องการผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพ่ิมร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมนีโยบายที่จะดำเนินการผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการให้แล้วเสร้จทุก
สายในเวลาปีงบประมาณเดียว  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจ
กับประชาชนในพ้ืนที ่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว 
และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

   ๒)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซน็ต์  ปัญหาคือ
ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  
การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกนัในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และ
วิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

  ➢ ด้านที่อยูอ่าศัยและการอุปโภคบริโภค 
   จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหา
คือ ยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือเทศบาลได้มี
โครงการซ่อมแซมบ้านคนจน  โครงการบ้านเอ้ืออาทร  แต่งบประมาณมีจำกัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้เทศบาลก็
จะดำเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีเพียงบาง
ครัวเรือนที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กน้อย เพราะในเขตเทศบาล
ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ำสำหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ำที่บรรจุในถังหรือขวด  แต่หลาย
ครัวเรือนบริโภคน้ำที่ได้จากน้ำฝน  ทำให้เกิดปัญหาน้ำดื่มท่ียังไม่สะอาดเท่าที่ควร  ในชุมชนที่ไม่มีน้ำดื่มสะอาดสำหรับ
บริโภค  การแก้ปัญหาเทศบาลดำเนินการติดต้ังเครื่องกรองน้ำหยอดเหรียญจำนวน ๖ ตู้  ทั้ง ๕ ชุมชน   
 (๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
   จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ  ๗๐ 
และที่เหลือประกอบอาชีพอ่ืนๆ รายได้ส่วนมากมาจากการค้าขาย  รับจ้าง  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก  
ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ชุมชนในเขตเทศบาลบางชุมชนส่วนมากมีอาชีพ
ค้าขาย  มีห้างร้าน  ร้านค้า  ทำให้มีรายได้มากจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของเทศบาลจึงไม่เท่ากัน แต่ปัญหาก็
คือ ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ำค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  
ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วน แต่บางรายมีพ้ืนที่ทำเกษตรอยู่นอกเขตเทศบาล  บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง 
มีพ้ืนที่ในการทำการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมข้ึนมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับ 
สภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนลงสู้รางระบายน้ำมีมากขึ้น  เกิดปัญหาการร้องเรียน
มายังเทศบาล  การแก้ปัญหาคือ เทศบาลก็ได้ลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้ งได้จัดโครงการทำความสะอาดท่อ
และรางระบายน้ำในชุมชน  ผลทีได้ปัญหาการระบายน้ำลดลง  ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมมากขึ้น  อีกทั้ง
เทศบาล  ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพจัดฝึกอบรมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบ
อาชีพ  อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ 
ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด 
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 (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
  ➢ ด้านแรงงาน 
   จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน 
ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ำกว่าระดับ
จังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  การรับจ้าง  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้าง
ทำงานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่
มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะ
พ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
  ➢ ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
   จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง
สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรค
เอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปีการแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  
ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับเด็กแรกเกิด - 
๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากร
ส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  
สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   
  ➢ ด้านการศึกษา 
   จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  
เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  
ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรม ให้กับเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรม
ต่างๆ กับทางโรงเรียน     
  ➢ ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
   จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และ  ประชากร
ในเขตเทศบาลให้ความร่วมมือกันทำกิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากร
ในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาของเทศบาลคือ 
จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  
ให้ชุชนเห็นความสำคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแด๊นส์  งานประเพณี  เป็นต้น 
  ➢ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   จากการสำรวจข้อมลูพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน ปัญหาคือระบบกล้องวงจรปิดไม่ชัดเจน   วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถดำเนินการไดต้ามอำนาจหนา้ที่
และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปดิในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ตดิตั้งสญัญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก 
รวมทั้งไดต้ั้งจุดบริการประชาชน  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวนัเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็น
ประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานท่ีจดังานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปญัหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็น
อย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสมัพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  
และโทษท่ีได้รับจากการเกดิเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ  การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุ
ไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ใหเ้กิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ท้ังที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่
ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีท่ีจะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ท่ีสามารถดำเนินการได้     
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  ➢ ด้านยาเสพติด  
   ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรบ้านเหลื่อมได้แจ้ง
ให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า 
เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็น
ประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้ เฉพาะตามอำนาจหน้าที่ เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การ
ประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือ
ตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการห้าง 
ร้าน  ตามลำดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  
ต้นไม้  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ำใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย  
ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ำฝน  น้ำใน
การเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดทำ
โครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะ
รองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้ง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ  

(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 

     เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด ๕ ชุมชน  แต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็น
ตัวแทนของชุมชน   ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้ง
เป็นอย่างดีเช่น  เทศบาลตำบลเมืองคง ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง  ครั้งหลังสุด  เนื่องจาก
นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 1 สิงหาคม 2553  
มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  1,706  คน  มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  1,388  คน  บัตรดี  1,311  คน  บัตรเสีย 55 คน ผู้ไม่
ประสงค์ลงคะแนน 22 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ 81.35  บัตรดีคิดเป็นร้อยละ 94.45  บัตรเสียคิดเป็น
ร้อยละ 3.96 ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนคิดเป็นร้อยละ  1.59  และเทศบาลตำบลเมืองคง ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล ครั้งหลังสุด ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นการเลือกตั้งทั่วไป กรณีครบวาระในวันที่  29   
มีนาคม   2555 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่  6  พฤษภาคม  2555  มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   1,760   คน    มา
ใช้สิทธิเลือกตั้ง  1,336   คน   บัตรดี  1,288   คน    บัตรเสีย  40  คน  ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน  8   คน  ผู้มาใช้สิทธิ์
คิดเป็นร้อยละ  75.91   บัตรดีร้อยละ    96.40      บัตรเสียร้อยละ  2.99  ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน  0.60  ปัญหา
คือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็น
การเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาของเทศบาล
คือ  ขอความร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอ
ทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้
ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่น
ทุกชุมชนในเขตเทศบาล  ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชน
สนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้เทศบาลดำเนินงานตามความต้องการของ
ประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้  เทศบาลได้จัดโครงการ
อบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  อสม. และกรรมการชุมชน  
โครงการอ่ืนๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญ
เท่าเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ  มีอัตรากำลังพนักงานเทศบาล
จำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ 
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 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสรา้ง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำใน
การเกษตรและนำ้ประปา
สำหรับอุปโภค-บรโิภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ำและน้ำประปา
ในการอุปโภค-บรโิภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่งน้ำ
และมีน้ำประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ดำเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ำยังไม่เพยีงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความรำคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ำ - พื้นที่ในเขตเทศบาล - มีรางระบายนำ้
สามารถระบายน้ำได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
รำคาญ 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและเทศบาลไม่
สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นท่ี
สาธารณะ จะดำเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ดำเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  ดรคระบาด  
โรคตดิต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิม่ขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ำเสีย
เพิ่มมากข้ึน 

 - ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและน้ำ
เสียถูกกำจดัให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนทำให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนทำให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขตเทศบาล - ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ำท่ียังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ำฝน น้ำท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บรโิภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภคน้ำ
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับารศึกษา
ที่สูงข้ึน มีงบประมาณ
ในการศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ลำพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในดำรงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ดำรงชีวิตและทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวยัรุ่นตดิ
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขตเทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

๕) ประชาชนกรอายตุั้งแต่ 
๓๕ ข้ึนไป  ไมไ่ด้ตรวจ
สุขภาพประจำปี จำนวน  
๒๙๑ คน   

- ประชาชนในเขต
เทศบาลที่อายุ ๓๕  
ขึ้นไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรทีสู่บบุหรี่ 
จำนวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา 
จำนวน ๑๗๑ คน 

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 

๓. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไมม่ีการ
วางแผนในการดำเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดำเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การทำกิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การทำกิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จำหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย  กรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จำหนา่ยสินค้า 

๔) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ำระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลีย่ต่อ
ปี ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท   
จำนวน ๙ ครัวเรือน    

- ประชาชนท่ีมีรายได้
ต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตราฐานรายได ้
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๗) ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการทำลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  
การให้ผู้นำ อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๓) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเคม็และ
น้ำใต้ดินเป็นน้ำเค็มหรือมีรส
กร่อย ไมส่ามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได ้

- ดินและน้ำใตด้ิน - พืน้ท่ีในเขตเทศบาล - ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหล่งน้ำ
จากแหล่งอื่นเพิ่มมาก
ขึ้น   

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ำ
เสียเพิม่มากข้ึนส่งกลิ่นเหม็น
รำคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาล 

- ปัญหาขยะและน้ำ
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถกำจัดขยะ
และนำ้เสียเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน  

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพรีและ๓มิปญัหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประ
เพรีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 
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ส่วนที่ 3 
 
 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ 
ยุทธศาสตร์การสานต่อ 
แนวทางพระราชดำริ 

ด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร สำนักปลดั เทศบาลตำบล 

เมืองคง แผนงานการเกษตร กองช่าง 
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา การการศึกษา 

3 
ยุทธศาสตร์ด้านการ 
พัฒนาสังคม 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ สำนักปลดั 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ กองสาธารณสุขฯ 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลดั 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสาธารณสุขฯ 

ด้านการดำเนินงาน
อื่น 

แผนงานงบกลาง สำนักปลดั 
แผนงานงบกลาง กองสาธารณสุขฯ 

4 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 
แผนงานงบกลาง กองสาธารณสุขฯ 

 
 

5 

 
 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 
6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 

การท่องเท่ียว ศาสนา -
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

การการศึกษา 

 
 

7 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป สำนักปลดั 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน สำนักปลดั 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

8 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน สำนักปลดั 

 

9 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองช่าง 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลดั 
รวม 9  ยุทธศาสตร์ ๔  ด้าน 10  แผนงาน ๕  สำนัก/กอง 

 
 

 
 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตั ิ



 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 16.00           16,808,000.00 18.00    14,019,000.00       26.00    88,869,670.00          3.00      8,200,000.00         1.00      200,000.00            64.00          128,096,670.00        
1.2 แผนงานสาธารณสุข 3.00      4,000,000.00         1.00                  500,000.00 1.00                    500,000.00 1.00               4,600,000.00 -        -                        6.00            9,600,000.00            

รวม 19.00   20,808,000.00      19.00   14,519,000.00      27.00   89,369,670.00        4.00     12,800,000.00      1.00     200,000.00          70.00        137,696,670.00      

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 13.00             2,020,000.00 13.00             2,020,000.00 13.00               2,020,000.00 13.00             2,020,000.00 13.00             2,020,000.00 65.00          10,100,000.00          
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3.00      560,000.00            3.00      560,000.00            3.00      560,000.00              3.00      560,000.00            3.00      560,000.00            15.00          2,800,000.00            
2.3 แผนงานงบกลาง 5.00      3,358,000.00         5.00      3,874,000.00         5.00      4,229,200.00            5.00      4,162,000.00         5.00      4,613,200.00         25.00          20,236,400.00          
2.4 แผนงานสาธารณสุข 13.00    499,200.00            14.00    599,200.00            14.00    599,200.00              14.00    599,200.00            14.00    599,200.00            69.00          2,896,000.00            
2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11.00    815,000.00            12.00    6,815,000.00         11.00    815,000.00              11.00    815,000.00            11.00    815,000.00            56.00          10,075,000.00          

รวม 45.00   7,252,200.00       47.00   13,868,200.00      46.00   8,223,400.00          46.00   8,156,200.00        46.00   8,607,400.00        230.00      46,107,400.00        

3.1 แผนงานการเกษตร 2.00      530,000.00            1.00      30,000.00              9.00      8,468,300.00            1.00      30,000.00              1.00      30,000.00              14.00          9,088,300.00            
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 8.00      1,700,000.00         8.00      6,650,000.00         7.00      21,550,000.00          5.00      550,000.00            5.00      550,000.00            33.00          31,000,000.00          

รวม 10.00   2,230,000.00       9.00     6,680,000.00        16.00   30,018,300.00        6.00     580,000.00           6.00     580,000.00           47.00        40,088,300.00        

4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5.00      840,000.00            5.00      840,000.00            6.00      1,340,000.00            6.00      1,340,000.00         5.00      840,000.00            27.00          5,200,000.00            
รวม 5.00     840,000.00           5.00     840,000.00           6.00     1,340,000.00          6.00     1,340,000.00        5.00     840,000.00           27.00        5,200,000.00          

5.1 แผนงานการศึกษา 23.00    5,241,000.00         25.00    18,501,000.00       19.00    4,671,000.00            19.00    4,671,000.00         18.00    4,471,000.00         104.00        37,555,000.00          
5.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15.00    1,150,000.00         17.00    1,400,000.00         18.00    1,550,000.00            17.00    1,450,000.00         17.00    1,450,000.00         84.00          7,000,000.00            

รวม 38.00   6,391,000.00        42.00   19,901,000.00      37.00   6,221,000.00          36.00   6,121,000.00        35.00   5,921,000.00        188.00      44,555,000.00        
รวมท้ังส้ิน 117.00 37,521,200.00     122.00 55,808,200.00      132.00 135,172,370.00     98.00   28,997,200.00     93.00   16,148,400.00      562.00      273,647,370.00     

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

1.1 แผนงานสาธารณสุข 3.00      135,000.00            3.00      135,000.00            3.00      135,000.00              3.00      135,000.00            3.00      135,000.00            15.00          675,000.00              
รวม 3.00     135,000.00           3.00     135,000.00           3.00     135,000.00             3.00     135,000.00           3.00     135,000.00          15.00        675,000.00             

2) ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2.00      50,000.00              2.00      50,000.00              2.00      50,000.00                2.00      50,000.00              2.00      50,000.00              10.00          50,000.00                

รวม 2.00     50,000.00             2.00     50,000.00             2.00     50,000.00               2.00     50,000.00             2.00     50,000.00             10.00        50,000.00               
3) ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
3.1 แผนงานการศึกษา 1.00      1,600,000.00         1.00      1,600,000.00         1.00      1,600,000.00            1.00      1,600,000.00         1.00      1,600,000.00         5.00            1,600,000.00            
3.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3.00      60,000.00              3.00      60,000.00              3.00      60,000.00                3.00      60,000.00              3.00      60,000.00              15.00          60,000.00                

รวม 4.00     1,660,000.00        4.00     1,660,000.00        4.00     1,660,000.00          4.00     1,660,000.00        4.00     1,660,000.00        20.00        1,660,000.00          
รวมท้ังส้ิน 9.00     1,845,000.00        9.00     1,845,000.00        9.00     1,845,000.00          9.00     1,845,000.00        9.00     1,845,000.00        45.00        2,385,000.00          

รวม 5 ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลเมืองคง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

4) ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

5) ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3) ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน  

2) ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

1) ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

1) ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

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

แบบ ผ. 01
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แบบ ผ.01 

 
บัญชีสรุปโครงการเกินศักยภาพ 

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

 
 

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

จำนวน
โครงการ 

 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

 

งบประมาณ 

1. แผนงานเคหะและชุมชน - - - - 2 9,333,000 - - - - 2 9,333,000 
รวมท้ังสิ้น - - - - 2 9,333,000 - - - - 2 9,333,000 
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แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
แผนงาน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จำนวน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

 

งบประมาณ 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 17,000.00 5 1,121,500.00 3 255,000.00 - - - - 9 1,393,509.00 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - 10 4,143,800.00 - - - - - - 10 4,143,810.00 
3. แผนงานเคหะและชุมชน 5 960,000.00 8 392,000.00 13 3,764,500.00 - - - - 26 5,116,526.00 
4. แผนงานการศึกษา 2 140,000.00 48 1,582,000.00 1 100,000.00 2 105,000.00 1 100,000.00 54 2,027,054.00 
5. แผนงานสาธารณสุข 3 514,000.00 7 4,335,300.00 3 552,500.00 2 500,000.00 2 500,000.00 17 6,401,817.00 

รวมทัง้สิ้น 11 1,631,000.00 78 11,574,600.00 20 4,672,000.00 4 605,000.00 3 600,000.00 116 19,082,716.00 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
➢ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบหลัก

๑ โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น ้าบริเวณโรงฆ่าสัตว์

เพ่ือการคมนาคมและการระบายน ้า
เป็นไปด้วยความสะดวก

ก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø0.60 เมตร  ยาว
 120 เมตร  พร้อมบ่อพัก  จ้านวน  13  บ่อ

                  -                     -            450,000                  -                    -   1  แห่ง การระบายน ้ามีความคล่องตัว กองช่าง

๒ โครงการปรับปรุงพื น
คอนกรีตรอบส้านักงาน
เทศบาลต้าบลเมืองคง

เพ่ือปรับปรุงพื นคอนกรีตรอบ
ส้านักงานเทศบาลต้าบลเมืองคง

คอนกรีตรอบส้านักงานเทศบาลต้าบลเมืองคง         400,000                   -                      -                    -                    -   ภูมิทัศน์รอบ
ส้านักงาน
เทศบาล

สวยงามขึ น

เทคอนกรีตรอบส้านักงานเทศบาลต้าบล
เมืองคง

กองช่าง

๓ โครงการวางท่อระบายน ้า
บริเวณหน้าบ้าน นางสมใจ 
ไตรคุ้มพันธ์

เพ่ือการระบายน ้าในบริเวณพื นท่ีและ
น ้าใช้ในครัวเรือน

ก่อสร้างท่อระบายน ้า คสล. Ø 0.60 เมตร ยาว 15.00 ม.           10,000                   -                      -                    -                    -   1  แห่ง บริเวณดังกล่าวไม่มีน ้าท่วมขัง กองช่าง

๔ โครงการก่อสร้างบ่อบ้าบัด
น ้าเสียโรงฆ่าสัตว์

เพ่ือให้มีการดักไขมันและส่ิงปฏิกูล
จากโรงฆ่าสัตว์ก่อนระบายลงสู่ราง
ระบายน ้าสาธารณะ

มีบ่อบ้าบัดน ้าเสียท่ีโรงฆ่าสัตว์                   -           200,000                    -                    -                    -   1 แห่ง ส่ิงแวดล้อมบริเวณโรงฆ่าสัตว์ดีขึ น กองสาธารณสุขฯ

๕ โครงการตัดท่อระบายน ้า
ค.ส.ล. บริเวณถนนเทศบาล
 2 ซอย 2

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง ระบายน ้า
ไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

ตัดถนน ค.ส.ล. เพ่ือวางท่อขนาด 0.30 เมตร  ยาวประมาณ
 ๗0 เมตร ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.65×0.65 เมตร 
จ้านวน ๗ บ่อ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร ขนาด
กว้างเฉล่ีย ๕.๓0 เมตร ยาวประมาณ ๗๗ เมตร หรือพื นท่ี ค.
ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตารางเมตร

        313,000                   -                      -                    -                    -   1 สาย เกิดความสะดวก,ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

กองช่าง

๖ โครงการตัดท่อระบายน ้า
ค.ส.ล. บริเวณตลาดสด 
พร้อมเทพื น ค.ส.ล.

1. เพ่ือการคมนาคมและการระบาย
น ้าเป็นไปด้วยความสะดวก          2.
 เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง ระบายน ้า
ไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

ตัดถนน คสล.เพ่ือวางท่อ ค.ส.ล.ขนาด 0.40 เมตร ยาว
ประมาณ 38 เมตร ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 
0.65×0.65 เมตร จ้านวน 4 บ่อ ก่อสร้างพื น ค.ส.ล.หนา 
0.10 เมตร ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาวประมาณ 42 เมตร 
หรือมีพื นท่ี ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร

        248,000                   -                      -                    -                    -   1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

๗ โครงการปรับปรุงท่อระบาย
น ้าถนนสันติสุข

เพ่ือะการระบายน ้าเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงท่อระบายน ้าถนนสันติสุข                   -                     -          1,500,000                  -                    -   การระบายน ้ามี
ความคล่องตัว
ขึ น ร้อยละ 80

การระบายน ้ามีความคล่องตัว กองช่าง

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.  ๒
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
➢ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบหลัก

๘ โครงการตัดถนนวางท่อ
ระบายน ้า  ค.ส.ล.  บริเวณ
ถนนมีม่ังค่ัง ม.11

เพ่ือการระบายน ้าให้มีความสะดวก
มากขึ น

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร จ้านวน 60 
เมตร บ่อพัก ค.ส.ล.จ้านวน 5 บ่อ พร้อมเทพื น ค.ส.ล.หนา 
0.15  เมตร ยาว 65 เมตร พรือพื นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
114 ตรม.

                  -           239,000                    -                    -                    -   1 สาย ลดปัญหาน ้าท่วมขังและการระบายน ้าดีขึ น กองช่าง

๙ โครงการตัดถนนวางท่อ
ค.ส.ล. บริเวณถนนคงคน
ครพิทักษ์ ช่วงหน้าวัดตะคร้อ

เพ่ือการคมนาคมและการระบายน ้า
เป็นไปด้วยความสะดวก

ตัดถนนวางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. Ø1.00 เมตร  จ้านวน  
195 เมตร  ก่อสร้างบ่อพัก 
ค.ส.ล.  จ้านวน 21  บ่อพร้อมเทพื น ค.ส.ล.  หนา 0.15 
เมตร กว้าง 2 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 15.50 ม. หรือพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 31 ตร.ม.

                  -                     -          1,000,000                  -                    -   1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

๑๐ โครงการตัดถนนวางท่อ
ค.ส.ล. บริเวณข้างบ้านเอื อ
อาทร

เพ่ือการคมนาคมและการระบายน ้า
เป็นไปด้วยความสะดวก

ตัดถนนวางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. Ø0.40 เมตร  จ้านวน  50
 เมตร  ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.  จ้านวน  4  บ่อ

                  -                     -            120,000                  -                    -   1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

๑๑ โครงการก่อสร้างบล็อกคอ
ลเวิร์ดล้าห้วยกุดรังพร้อม
ก่อสร้างบ่อบ้าบัดน ้าเสีย
บริเวณล้าห้วยกุดรังและ
บริเวณท่ีดินการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (สถานีรถไฟ
เมืองคง)

เพ่ือการคมนาคมและการระบายน ้า
เป็นไปด้วยความสะดวก

 แบ่งออกเป็น 4 ช่วง                                             
1.ตลาดขี นาก – หลังป้อมยามต้ารวจ                          
2.หลังป้อมยามต้ารวจ – หลังบ้านเลขท่ี 189/1 หมู่ท่ี 8    
3.หลังบ้านเลขท่ี 189/1 หมู่ท่ี 8 – หลังบ้านเลขท่ี 92 ม. 
74.หลังบ้านเลขท่ี 92 ม. 7–สะพานเพ็ชรรัตน์

                  -                     -        40,000,000                  -                    -   1 แห่ง การระบายน ้ามีความคล่องตัวและภูมิทัศน์
เมืองสวยงาม

กองช่าง

๑๒ โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามล้าห้วยกุดรังบริเวณ
ชุมชนคงสามัคคี

เพ่ือบริการประชาชน มีสะพานข้ามล้าห้วยกุดรังจ้านวน 1 แห่งบริเวณชุมชนคง
สามัคคี

                  -                     -        10,000,000                  -                    -   1 สาย ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคม กองช่าง

๑๓ โครงการก่อสร้างอาคาร
พัสดุพร้อมรั วบริเวณบ่อทิ ง
ขยะบ้านโนนมะเกลือ

เพ่ือเก็บพัสดุของเทศบาล มีอาคารเก็บพัสดุ จ้านวน 1 แห่ง พร้อมรั ว                   -        3,000,000                    -                    -                    -   1 แห่ง เทศบาลมีสถานท่ีจัดเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ กองช่าง

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.  ๒
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
➢ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบหลัก

๑๔ โครงการวางท่อระบายน ้า 
ค.ส.ล. ถนนสันติสุข ซอย 1

เพ่ือการคมนาคมสะดวกและระบาย
น ้าได้สะดวก

ตัดถนน คสล. เพ่ือวางท่อขนาด 0.40 เมตร ยาวประมาณ 
60 เมตร ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.65×0.65 เมตร
จ้านวน 4 บ่อ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร ขนาด
กว้าง 1.00 เมตรยาว 60 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 60 
ตารางเมตร

        148,000                   -                      -                    -                    -   1 สาย เพ่ือระบายน ้าได้สะดวกการจราจรไม่ติดขัด กองช่าง

๑๕ โครงการปรับปรุงถมล้าห้วย
  เทคอนกรีต ค.ส.ล. พร้อม
วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล.
บริเวณล้าคลองหลัง
ส้านักงาน ทต.เมืองคง

เพ่ือการคมนาคมสะดวกและระบาย
น ้าได้สะดวก

ปรับปรุงถมล้าห้วย  เทคอนกรีต ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบาย
น ้า ค.ส.ล.บริเวณล้าคลองหลังส้านักงานเทศบาลต้าบลเมือง
คง

     1,400,000                   -                      -                    -                    -   1 แห่ง เพ่ือการคมนาคมสะดวกและระบายน ้าได้
สะดวกการจราจรไม่ติดขัด

กองช่าง

๑๖ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
และลานจอดรถบริเวณ
ส้านักงาน ทต.เมืองคง

เพ่ือก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ
ส้านักงาน ทต.เมืองคง

มีโรงจอดรถบริเวณส้านักงาน ทต.เมืองคง                   -                     -          1,000,000                  -                    -   1 แห่ง บริการประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ กองช่าง

๑๗ โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  บริเวณ
ถนนเทศบาล 1

1.เพ่ือให้เป็นถนนท่ีได้รับมาตรฐาน  
2.เพ่ือความปลอดภัยในการคมนาคม

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.03 กว้าง
เฉล่ีย 14 ม. ยาวประมาณ 336 ม. หรือพื นท่ีปรับปรุงไม่
น้อยกว่า 4,676 ตร.ม. พร้อมตีเส้นเคร่ืองหมายจราจร

                  -        1,900,000                    -                    -                    -   1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

๑๘ โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.
 บริเวณหน้าโรงเรียน
อนุบาลพร้อมวางท่อระบาย
น ้า

1.เพ่ือให้เป็นถนนท่ีได้รับมาตรฐาน  
2.เพ่ือความปลอดภัยในการคมนาคม

ตัดถนน คสล. เพ่ือวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร ยาว
ประมาณ 110 เมตร ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด 
0.65×0.65 เมตร จ้านวน 10 บ่อ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 348 เมตร หรือพื นท่ี ค.ส.ล. 
ไม่น้อยกว่า 3,368 ตร.ม.

     2,479,000                   -                      -                    -                    -   1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการคมนาคมและการระบายน ้า
ได้ดีขึ น

กองช่าง

๑๙ โครงการซ่อมแซมถนน ค.
ส.ล. สายหนองสรวง - โนน
ตะโก

1.เพ่ือให้เป็นถนนท่ีได้รับมาตรฐาน  
2.เพ่ือความปลอดภัยในการคมนาคม

รื อถอนถนน ค.ส.ล.  และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  หนา 0.15 
เมตรกว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร  หรือพื นท่ี  ค.ส.ล.  ไม่
น้อยกว่า  105  ตร.ม.

                  -                     -              99,670                  -                    -   1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.  ๒
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
➢ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบหลัก

๒๐ โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  บริเวณ
ถนนสระลอยกระทงไปทาง
วัดตะคร้อ

1.เพ่ือให้เป็นถนนท่ีได้มาตรฐาน      
2.เพ่ือความปลอดภัยในการคมนาคม

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.03 กว้าง
เฉล่ีย 7 – ๑๐ ม. ยาวประมาณ 370 ม. หรือพื นท่ีปรับปรุง
ไม่น้อยกว่า 3,488 ตร.ม. พร้อมตีเส้นเคร่ืองหมายจราจร

                  -        1,111,000                    -                    -                    -   1 สาย 0ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

๒๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนซอยหลังวัด (ทาง
รถไฟสามแยกบ้านช่างไฟ
เทศบาล)

1.เพ่ือให้เป็นถนนท่ีได้มาตรฐาน
2.เพ่ือความปลอดภัยในการคมนาคม

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยหลังวัด (ทางรถไฟสามแยกบ้าน
ช่างไฟเทศบาล)

                  -           500,000                    -                    -                    -   1 สาย 0ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัย

กองช่าง

๒๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต บริเวณถนนเทศบาล
 5 และถนนมีม่ังค่ัง

1.เพ่ือให้เป็นถนนท่ีได้มาตรฐาน     
2.เพ่ือความปลอดภัยในการคมนาคม

ถนนมีม่ังค่ังขนาดกว้างเฉล่ีย 8.00 ม. ยาวประมาณ 180 ม.
 หนา 0.04 ม. หรือพื นท่ีปรับปรุงไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม.
 พร้อมตีเส้นจราจร ถนนเทศบาล 5 หรือพื นท่ีปรับปรุงไม่
น้อยกว่า 5,315 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

                  -                     -          1,888,000                  -                    -   1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

๒๓ โครงการก่อสร้างถนน ค.
ส.ล. สายเทศบาล 5 ซอย 
 1

1.เพ่ือให้เป็นถนนท่ีได้มาตรฐาน     
2.เพ่ือความปลอดภัยในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร กว้าง3.00 เมตร  
ยาว  23.00 เมตร  ถนนกว้าง 4.65 เมตร  ยาว  23 เมตร
 หรือ พื นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 175.95 ตารางเมตร

        100,000                   -                      -                    -                    -   1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

๒๔ โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอน  กรีต 
ถนนคงคนครพิทักษ์ ช่วง
แยกหลังศาลเจ้าถึงสุดเขต 
(ซอย 3)

1. เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรใหม่ แทน
ผิวจราจรเดิมท่ีมีสภาพไม่ราบเรียบ
และช้ารุดเสียหายให้มีผิวจราจรใหม่ท่ี
ราบเรียบสะดวก 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุ

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.04 ม. กว้าง
เฉล่ีย 10 ม. ยาวประมาณ 332 ม. หรือพื นท่ีปรับปรุงไม่
น้อยกว่า 3,453 ตร.ม. พร้อมตีเส้นเคร่ืองหมายจราจร

                  -                     -          1,340,000                  -                    -   1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

๒๕ โครงการซ่อมแซมถนน
บริเวณโรงฆ่าสัตว์

เพ่ือการคมนาคมเป็นไปด้วยความ
สะดวก

ซ่อมแซมถนนบริเวณโรงฆ่าสัตว์           80,000                   -                      -                    -                    -   1 สาย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กองช่าง

๒๖ โครงการก่อสร้างบ้านพัก
ราชการส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือข้าราชการส่วนท้องถ่ินมีบ้านพัก ก่อสร้างบ้านพักราชการส่วนท้องถ่ิน                   -                     -                      -       3,000,000                  -   1 แห่ง ข้าราชการส่วนท้องถ่ินมีบ้านพักราชการ กองช่าง

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.  ๒
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
➢ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบหลัก

๒๗ โครงการทาสีส้านักงาน
เทศบาลและหอประชุม
ตระกูลสุข

เพ่ือทาสีส้านักงานเทศบาลและ
หอประชุมตระกูลสุข

ทาสีส้านักงานเทศบาลและหอประชุมตระกูลสุข         250,000                   -                      -                    -                    -   1 แห่ง ทาสีส้านักงานเทศบาลและหอ กองช่าง

๒๘ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
ถนนคงคนครพิทักษ์ช่วงวัด
ป่าเข้าเขตเทศบาลต้าบล
เมืองคง (นอกเขตเทศบาล)

1.เพ่ือให้เป็นถนนท่ีได้มาตรฐาน     
2.เพ่ือความปลอดภัยในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  กว้างเฉล่ีย  5.00  ม. 
 ยาวประมาณ  450  ม. ทั ง ๒ ฝ่ัง หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า  
4,500  ตร.ม.

                  -                     -          4,500,000                  -                    -   1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

๒๙ โครงการติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่าง และติดตั งโซลาร์เซลล์

เพ่ือไว้ส้าหรับติดตั งไฟส่องสว่างใน
พื นท่ี  ท่ีมีไฟฟ้าไม่ท่ัวถึง

ติดตั งเสาไฟฟ้าในพื นท่ี  ท่ีมีไฟฟ้าไม่ท่ัวถึง         200,000         200,000          200,000        200,000        200,000 ประชาชนมีไฟ
ส่องสว่างท่ัวถึง

ทุกชุมชน

เพ่ือมีไฟส่องสว่างท่ัวถึงทุกชุมชน กองช่าง

๓๐ โครงการย้ายหม้อแปลง
ไฟฟ้าจากโรงเรียนวันครู 
2502 ไปติดตั งท่ีโรงเรียน
อนุบาลฯ

เพ่ือให้โรงเรียนอนุบาลฯและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ย้ายหม้อแปลงขนาด 150 KVA จากโรงเรียนวันครู 2502 
ไปท่ีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลเมืองคง

                  -           250,000                    -                    -                    -   ร้อยละ 100 
ของโรงเรียน
อนุบาลฯและ

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ

โรงเรียนอนุบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ

กองการศึกษา

๓๑ โครงการปรับปรุงพื นผิว
ตลาดสดด้านทิศตะวันตก 
พร้อมวางท่อระบายน ้า

เพ่ือบริการผู้ประกอบการและผู้
อุปโภคบริโภค

ปรับปรุงพื นผิวตลาดสด ทต.เมืองคง พร้อมวางท่อระบายน ้า         500,000                   -                      -                    -                    -   ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ผู้ประกอบการและผู้อุปโภคบริโภคได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

๓๒ โครงการปรับปรุงอาคาร
หอประชุมตระกูลสุข

เพ่ือปรับปรุงหอประชุมตระกูลสุขโดย
การรื อถอนห้องน ้าห้องส้วมพร้อม
ก่อสร้างห้องน ้าห้องส้วมใหม่และ
อ่ืนๆตามความเหมาะสม

รื อถอนห้องน ้า ห้องเก็บของหอประชุมตระกูลสุข และ
ก่อสร้างห้องน ้าเพ่ิมเติม ขนาดกว้าง 5.5 ม. ยาว 4.2 ม.

                  -                     -            460,000                  -                    -   100% ของ
ประชาชนท่ีมา

ใช้บริการ

ประชาชนสามารถมาใช้บริการหอประชุมใน
การจัดเลี ยงต่างๆได้เทศบาลมีหอประชุมท่ี
ทันสมัย

กองช่าง

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.  ๒
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
➢ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบหลัก

๓๓ โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์สาธารณสุขเป็นอาคาร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

เพ่ือปรับปรุงอาคารศูนย์สาธารณสุข
เป็นอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ปรับปรุงอาคารศูนย์สาธารณสุขเป็นอาคารศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

     5,000,000                   -                      -                    -                    -   1  แห่ง เพ่ือบริการประชาชน ส้านักปลัดฯ

๓๔ โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะขนาดเล็ก

เพ่ือก้าจัดขยะมูลฝอย ก่อสร้างเตาเผาขยะขนาดเล็ก                   -                     -                      -       5,000,000                  -   1  แห่ง ก้าจัดขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขฯ

๓๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตทางเข้าบ่อขยะ
และรอบบ่อขยะบ้านโนน
พิมาน

เพ่ือให้รถบรรทุกขยะสามารถว่ิงเข้า
ออกได้สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าบ่อขยะและรอบบ่อขยะบ้าน
โนนพิมาน

                  -                     -          1,000,000                  -                    -   1  แห่ง ความสะดวกในการเททิ งขยะ กองสาธารณสุขฯ

๓๖ โครงการวางท่อระบายน ้า  
ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ถนนมีม่ังค่ัง

1.เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง ระบาย
น ้าได้ดีและสะดวก                   2.
เพ่ือความปลอดภัยในการคมนาคม

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
 ยาว ๒๑๑ ม. ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๓ ม. กว้าง 
๗ ม. ยาว ๒๑๑ ม. หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๗ ตร.ม.
พร้อมตีเส้นจราจร

                  -                     -          1,060,000                  -                    -   1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

๓๗ โครงการวางท่อระบายน ้า
สายถนนคงคนครพิทักษ์

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง ระบายน ้า
ได้ดีและสะดวก

ตัดถนนวางท่อ ค.ส.ล.ขนาด 0.60 ม. ยาวประมาณ 100 ม.
 ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด 0.65x0.65 ม. จ้านวน ๑๐ 
บ่อ ก่อสร้างพื น ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ ม. กว้างเฉล่ีย ๑.๕ ม. 
ยาวประมาณ ๑๑๐ ม. หรือพื นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ 
ตร.ม.

        680,000                   -                      -                    -                    -   ๑ สาย การระบายน ้าได้สะดวกย่ิงขึ น กองช่าง

๓๘ โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเป็นอาคารสถานธ
นานุบาล

ปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเป็นอาคาร
ก่อสร้างสถานธนานุบาล

มีสถานธนานุบาลจ้านวน 1 แห่งภายในเขตเทศบาล      5,000,000                   -                      -                    -                    -   1 แห่ง เทศบาลมีรายได้เพ่ิมขึ น กองช่าง

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.  ๒
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
➢ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบหลัก

๓๙ โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณถนนคงคนครพิทักษ์
ซอยหลังวัดตะคร้อ ถึงสุด
เขตเทศบาล

1.เพ่ือให้เป็นถนนท่ีได้รับมาตรฐาน  
2.เพ่ือความปลอดภัยในการคมนาคม

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หนา 0.04 ม. กว้าง
เฉล่ีย 7.00 ม. ยาวประมาณ 142 ม. หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
970 ตรม.

                  -           380,000                    -                    -                    -   1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

๔๐ โครงการวางท่อระบายน ้า  
ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ถนนหน้าสถานีรถไฟเมือง
คง

1.เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง ระบาย
น ้าได้ดีและสะดวก                      
2.เพ่ือความปลอดภัยในการคมนาคม

วางท่อระบายน ้า คสล. ขนาด๐.๖๐ ม. จ้านวน ๑44 ม. บ่อ
พัก  คสล. 16 บ่อ  ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา ๐.๐4 ม. กว้างเฉล่ีย 8.00 ม. ยาวประมาณ ๑๖๐ ม. 
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า ๑,248 ตร.ม.

                  -           970,000                    -                    -                    -   1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

๔๑ โครงการปรับปรุงถนนอ่าง
เก็บน ้าหนองแขมพร้อมวาง
ท่อระบายน ้าและก่อสร้าง
สะพานเหล็ก

เพ่ือการคมนาคมเป็นไปด้วยความ
สะดวก

ปรับปรุงถนนเทหินคลุกและเทคอนกรีตรอบอ่างเก็บน ้า
หนองแขมพร้อมวางท่อระบายน ้าและก่อสร้างสะพานเหล็ก
กว้างประมาณ 5 เมตร

                  -                     -          3,500,000                  -                    -   1 แห่ง ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน กองช่าง

๔๒ โครงการปรับปรุงถนนทาง
สาธารณประโยชน์ทางเข้า
บ่อทิ งขยะบ้านโนนพิมาน

1.เพ่ือปรับปรุงถนนทาง
สาธารณประโยชน์ทางเข้าบ่อทิ งขยะ
บ้านโนนพิมาน
2.เพ่ือให้รถเก็บขยะว่ิงเข้าออกได้
สะดวกและปลอดภัย

ปรับปรุงถนนเทหินคลุกทางสาธารณประโยชน์ทางเข้าบ่อทิ ง
ขยะบ้านโนนพิมาน

                  -                     -            200,000                  -                    -   1 สาย เพ่ือให้รถเก็บขยะว่ิงเข้าออกได้สะดวกและ
ปลอดภัย

กอง

๔๓ โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
ถนนคงคนครพิทักษ์ ซอย ๖

เพ่ือการคมนาคมเป็นไปด้วยความ
สะดวกและเพ่ือลดอุบัติเหตุ

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๓ ม. กว้าง
เฉล่ีย ๗.๐๐ ม. ยาวประมาณ ๑๖๐.๐๐ ม. หรือพื นท่ีปรับปรุง
ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๖.๐๐ ตร.ม.  พร้อมตีเส้นเคร่ืองหมายจราจร

                  -           310,000                    -                    -                    -   1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.  ๒
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
➢ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบหลัก

๔๔ โครงการปรับปรุงถนนพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
คงคนครพิทักษ์ ซอย ๗ 
เช่ือมซอย 6

เพ่ือการคมนาคมเป็นไปด้วยความ
สะดวกและเพ่ือลดอุบัติเหตุ

ขนาดกว้างเฉล่ีย 9.00 ม. ยาวประมาณ 258.00 ม. หรือ
พื นท่ีปรับปรุงไม่น้อยกว่า 2,626 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

                  -        1,150,000                    -                    -                    -   1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

๔๕ โครงการก่อสร้างถนน ค.
ส.ล. สายเมืองคงบ้านวัด

เพ่ือการคมนาคมเป็นไปด้วยความ
สะดวกและเพ่ือลดอุบัติเหตุ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ ม.  กว้าง  ๔.๐๐  ม. ยาว
ประมาณ ๒๐๐  ม.  2 ฝ่ัง หรือพื นท่ีปรับปรุง ไม่น้อยกว่า 
๘๐๐  ตร.ม.

                  -                     -          3,500,000                  -                    -   1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

๔๖ โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
ถนนเทศบาล ๕ ช่วงบล็อก
คอนเวิร์ดถึงสุดเขตเทศบาล

เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล ๕ 
ช่วงบล็อกคอนเวิร์ดถึงสุดเขตเทศบาล

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล
 ๕ ช่วงบล็อกคอนเวิร์ดถึงสุดเขตเทศบาล

                  -                     -          2,500,000                  -                    -   1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

๔๗ โครงการขยายสะพานคง
คนครพิทักษ์

เพ่ือขยายสะพานคงคนครพิทักษ์ ขยายสะพานคงคนครพิทักษ์ด้านทิศตะวันออก กว้าง 2 เมตร                   -                     -          1,000,000                  -                    -   1 แห่ง ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

๔๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในโรงเรียน
อนุบาล ทต.เมืองคง

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
โรงเรียนอนุบาล ทต.เมืองคง

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในโรงเรียนอนุบาล ทต.เมืองคง                   -                     -            500,000                  -                    -   1 แห่ง ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนได้รับความ
สะดวกและความปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

๔๙ โครงการก่อสร้างตัดถนน
วางท่อ คศล. บริเวณถนน
คงคนครพิทักษ์ ช่วงสาม
แยกโรงเรียนวันครู ฯ ถึงล้า
ห้วยกุดรัง

1.เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง ระบาย
น ้าได้ดีและสะดวก                   2.
เพ่ือความปลอดภัยในการคมนาคม

วางท่อระบายน ้า คศล. ขนาด 1.00 ม. ยาวประมาณ 202 
ม. บ่อพัก คสล. จ้านวน 18 บ่อ ก่อสร้างพื น คสล. หนา 
0.15 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 200 ม. พื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
400 ตรม.

                  -        1,100,000                    -                    -                    -   1 แห่ง การระบายน ้าได้สะดวกและป้องกันน ้าท่วม
ขัง

กองช่าง

๕๐ โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
ถนนสันติสุขซอย ๒

1.เพ่ือให้เป็นถนนท่ีได้รับมาตรฐาน  
2.เพ่ือความปลอดภัยในการคมนาคม

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร 
กว้างเฉล่ีย 5.9 เมตร ยาวประมาณ 108 เมตร หรือพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 617 ตร.ม.

                  -           240,000                    -                    -                    -   1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.  ๒
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
➢ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบหลัก

๕๑ โครงการซ่อมแซมถนน 
2150 สายเมืองคง – บ้าน
วัด (เร่ิมตั งแต่ส่ีแยกดอน
ใหญ่เข้าในเขตเทศบาล
ต้าบลเมืองคง)

1.เพ่ือให้เป็นถนนท่ีได้รับมาตรฐาน  
2.เพ่ือความปลอดภัยในการคมนาคม

ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหนา 0.04 ม. 
กว้างเฉล่ีย 16.00 ม. ยาวประมาณ 460.00 ม. หรือพื นท่ี
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 7,360.00 ตร.ม. พร้อมตีเส้น
เคร่ืองหมายจราจร

                  -                     -          4,065,000                  -                    -   1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

๕๒ โครงการซ่อมแซมถนน 
2150 สายเมืองคง – ขาม
สะแกแสง (เร่ิมตั งแต่ส่ีแยก
โนนมะเกลือเข้าในเขต
เทศบาลต้าบลเมืองคง)

1.เพ่ือให้เป็นถนนท่ีได้รับมาตรฐาน  
 2.เพ่ือความปลอดภัยในการคมนาคม

ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหนา 0.04 ม. 
กว้างเฉล่ีย 20.00 ม. ยาวประมาณ 450.00 ม. หรือพื นท่ี
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 9,000.00 ตร.ม. พร้อมตีเส้น
เคร่ืองหมายจราจร

                  -                     -          5,079,000                  -                    -   1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

๕๓ โครงการซ่อมแซมถนน
เรียบทางรถไฟด้านทิศ
ตะวันออกบริเวณช่วง
สะพานด้า ชุมชนคงสามัคคี

1.เพ่ือให้เป็นถนนท่ีได้รับมาตรฐาน  
 2.เพ่ือความปลอดภัยในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนเรียบทางรถไฟด้านทิศตะวันออกบริเวณช่วง
สะพานด้า ชุมชนคงสามัคคี

                  -           500,000                    -                    -                    -   1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

๕๔ โครงการซ่อมแซมถนน
เรียบทางรถไฟด้านทิศ
ตะวันตกบริเวณช่วงสะพาน
ด้า ชุมชนตะคร้อ

1.เพ่ือให้เป็นถนนท่ีได้รับมาตรฐาน  
 2.เพ่ือความปลอดภัยในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนเรียบทางรถไฟด้านทิศตะวันตกบริเวณช่วง
สะพานด้า ชุมชนตะคร้อ

                  -           500,000                    -                    -                    -   1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

๕๕ โครงการวางท่อระบายน ้า 
คสล.ถนนคงคนครพิทักษ์ 
ซอย ๖ เช่ือม ซอย ๗

1.เพ่ือให้เป็นถนนท่ีได้รับมาตรฐาน  
2.เพ่ือความปลอดภัยในการคมนาคม

วางท่อระบายน ้า คสล. ถนนคงคนครพิทักษ์ ซอย ๖ เช่ือม 
ซอย ๗

                  -                     -            460,000                  -                    -   1 สาย การระบายน ้าได้สะดวกและรวดเร็ว กองช่าง

๕๖ โครงการวางท่อระบายน ้า 
ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ถนนคงคนครพิทักษ์ซอย ๕

๑. เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง 
ระบายน ้าได้ดีและสะดวก
๒. เพ่ือความปลอดภัยในการคมนาคม

วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม. ยาวประมาณ 60 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 7 บ่อ และปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต กว้างเฉล่ีย 7 ม. ยาวประมาณ 75 ม. หรือพื นท่ี
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 593 ตร.ม.

                  -                     -            448,000                  -                    -   ๑ สาย ลดปัญหาน ้าท่วมขังและการระบายน ้าดีขึ น กองช่าง

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.  ๒
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
➢ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบหลัก

๕๗ โครงการตัดถนนวางท่อ
ระบายน ้า ค.ส.ล. บริเวณ
ถนนมีม่ังค่ัง ม.11 (ต่อจาก
เดิมถึงสุดเขตเทศบาล)

1.เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง ระบาย
น ้าได้ดีและสะดวก                      
2.เพ่ือความปลอดภัยในการคมนาคม

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม. ยาวประมาณ 1.00
 ม. จ้านวน 100 ท่อ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.  จ้านวน 10 บ่อ

                  -           485,000                    -                    -                    -   1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

๕๘ โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณด้านทิศ
เหนือและด้านทิศใต้ของ
สระลอยกระทง

เพ่ือการคมนาคมเป็นไปด้วยความ
สะดวกและเพ่ือลดอุบัติเหตุ

ทิศเหนือ ขยายถนน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐.๓๐ เมตรทิศใต้
 ขยายถนน กว้าง ๕ เมตรยาว ๔๓.๕๐ เมตร

                  -           984,000                    -                    -                    -   ๑ สาย ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

๕๙ โครงการก่อสร้างฝายกั นล้า
ห้วยกุดรัง ช่วงต้นและ
กลางล้าห้วย

เพ่ือเก็บกักน ้า ก่อสร้างฝายกั นล้าห้วย จ้านวน ๒ แห่ง                   -                     -          3,000,000                  -                    -   ๒ แห่ง สามารถกักเก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง

   16,808,000    14,019,000     88,869,670     8,200,000        200,000

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

รวม จ านวน  59  โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.  ๒
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
➢ แผนงานสาธารณสุข
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบหลัก
๑ โครงการปรับปรุงโครงสร้าง

ตลาดสดเทศบาลต้าบลเมืองคง
เพ่ือเป็นการปรับปรุงโครงสร้าง
ตลาดสด เช่น หลังคา  และ
โครงสร้างด้านอ่ืนๆตามความ
เหมาะสม

ปรับปรุงโครงสร้างตลาดสด เช่น 
หลังคา  และโครงสร้างด้านอ่ืนๆ
ตามความเหมาะสม

     500,000     500,000     500,000               -                -   ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย

ตลาดสดเทศบาลต้าบล
เมืองคงได้รับการ
ปรับปรุงมาตรฐาน

กองสาธารณสุขฯ

๒ โครงการปรับปรุงบ่อทิ งขยะ
บ้านโนนพิมาน

1.ก่อสร้างรั วเพ่ือป้องกันขยะ
ประเภทถุงพาสติก กระดาษ 
โดนลมพัดออกจากบ่อขยะ  
2.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ในบ่อขยะ
3.ปรับปรุงบ่อทิ งขยะ

ก่อสร้างรั วรอบบ่อขยะเทศบาล
ต้าบลเมืองคง ความยาวประมาณ
 ๑,๐๕๔ ม.  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ในบ่อขยะ กว้าง ๗ ม.  ยาว
ประมาณ ๘๐๐ ม.  หรือพื นท่ี  
๕,๖๐๐  ตร.ม.

              -                -                -      4,600,000              -   มีสถานท่ีรองรับ
ขยะเพียงพอ

มีสถานท่ีรองรับขยะ
เพียงพอและไม่ส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อม
บริเวณใกล้เคียง

กองสาธารณสุขฯ

๓ โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต้าบลเมืองคง

เพ่ือให้โรงฆ่าสัตว์มีมาตรฐาน
และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ปรับปรุงมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์    2,000,000              -                -                 -                -   โรงฆ่าสัตว์มี
มาตรฐาน

โรงฆ่าสัตว์มีมาตรฐาน
และมีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค

กองสาธารณสุขฯ

๔ โครงการเทพื นคอนกรีต
พร้อมหลังคาจอดรถและล้อม
รั วหน้าโรงฆ่าสัตว์

1.เพ่ือเทพื นคอนกรีต
2.เพ่ือสร้างหลังคาจอดรถ
3.เพ่ือก่อสร้างรั ว

เทพื นคอนกรีตหน้าโรงฆ่าสัตว์
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม. 
หนาเฉล่ีย 10 – 15 ซ.ม. และ
หลังคาโรงจอดรถ

   1,500,000              -                -                 -                -   1 แห่ง มีลานจอดรถส้าหรับ
บริการประชาชน

กองสาธารณสุขฯ

 4,000,000    500,000    500,000  4,600,000              -   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม จ านวน 4 โครงการ

แบบ ผ.  ๒
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบหลัก

๑ ส้ารวจข้อมูลความจ้าเป็น
พื นฐาน (จปฐ.) เพ่ือใช้
ประโยชน์จัดท้าแผนพัฒนาส่ีปี

เพ่ือส้ารวจข้อมูลความจ้าเป็น
พื นฐานของประชาชน

ส้ารวจข้อมูลความจ้าเป็น
พื นฐานทุกครัวเรือน

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 ปีละ 1 ครั ง ทราบข้อมูลความ
จ้าเป็นพื นฐานของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

ส้านักปลัดฯ

๒ โครงการสวัสดิการชุมชน 1.เพ่ือให้การสงเคราะห์
ประชาชน  ผู้ยากไร้  ด้อย
โอกาส ผู้สูงอายุ  คนพิการ
2.เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้คน
พิการ  ผู้ยากไร้และด้อย
โอกาสประสบสาธารณภัย
ต่าง ๆ
3.เพ่ือให้การสงเคราะห์แก่
เด็ก  และเยาวชนท่ียากไร้  
และด้อยโอกาส

1.จัดหาถุงยังชีพแก่  ผู้สูงอายุ
คนพิการ  ผู้ยากไร้และด้อย
โอกาส
2.ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้
ประสบสาธารณภัยต่างๆ
3.จัดหาชุดนักเรียนแก่เด็ก
นักเรียนท่ีมีฐานะยากจน
4.มอบทุนการศึกษาแก่เด็ก
นักเรียนท่ีมีฐานะยากจน

     600,000      600,000      600,000      600,000      600,000 ร้อยละ 70 
ของประชนท่ี
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

1.ประชาชนผู้ยากไร้
  และผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการช่วยเหลือ
สงเคราะห์จาก
เทศบาล
2.ประชาชนท่ี
ประสบสาธารณภัย
ได้รับความ
ช่วยเหลือจาก
เทศบาล

ส้านักปลัดฯ

3 โครงการช่วยเหลือคนพิการ  
คนชรา  เด็ก และผู้ด้อยโอกาส
ในเขตเทศบาล

เพ่ือช่วยเหลือผู้ท่ีไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้

ให้การช่วยเหลือตามโอกาส
ต่าง ๆ

     100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 ร้อยละ 90 
ของประชนท่ี
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ช่วยเหลือผู้ท่ีไม่
สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักปลัดฯ

4 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรม
ร่วมกัน

จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุของ
เทศบาลต้าบลเมืองคง

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 ร้อยละ 70  
ของผู้สูงอายุท่ี

เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนได้เห็นถึง
ความส้าคัญของ
ผู้สูงอายุ

กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ด้านการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔  ด้านการพัฒนาสังคม
➢ แผนงานสังคมสงเคราะห์

แบบ ผ.  ๒
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบหลัก

5 โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงวัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ

เพ่ือตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ
เช่น 
1.ตรวจสุขภาพท่ัวไป
2.ตรวจสายตา (มอบแว่นตาใ
นรายท่ีมีปัญหา)
3.ตรวจสุขภาพช่องปาก(จัดหา
ฟันเทียมให้รายท่ีมีปัญหา)

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 ผู้สูงอายุท่ีได้รับ
การตรวจมี

สุขภาพท่ีดีขึ น 
ร้อยละ 70

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลให้ดีขึ น

กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการจัดอบรมศึกษาดูงาน
ของผู้สูงอายุ

เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรม
ร่วมกัน

จัดกิจกรรมผู้สูงอายุของ
เทศบาลต้าบลเมืองคง

     500,000      500,000      500,000      500,000      500,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนท่ี

เข้าอบรมมี
ความรู้เพ่ิมขึ น

ประชาชนได้เห็นถึง
ความส้าคัญของ
ผู้สูงอายุ

กองสาธารณสุขฯ

7 โครงการอบรมศึกษาดูงานของ
เยาวชนและจัดงานวันเยาวชน
แห่งชาติ

1. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
เยาวชนรู้บทบาทหน้าท่ี
2. เพ่ือให้เยาวชนมีการ
พัฒนาทั งทางกาย  สติปัญญา
อารมณ์  และสังคม

จัดอบรมศึกษาดูงานพร้อมจัด
กิจกรรมให้เยาวชนในเขต
เทศบาล

     300,000      300,000      300,000      300,000      300,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนท่ี

เข้าอบรมมี
ความรู้เพ่ิมขึ น

เยาวชนรู้สิทธิ  
หน้าท่ีของตนใน
การปฏิบัติตนเป็น
คนดีของสังคม

ส้านักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ด้านการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔  ด้านการพัฒนาสังคม
➢ แผนงานสังคมสงเคราะห์

แบบ ผ.  ๒
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบหลัก

8 โครงการเทศบาลสัมพันธ์แม่ลูก เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัย
แม่และเด็ก

1. สตรีท่ีคลอดบุตรในช่วง  3  
เดือนแรก  ได้รับมอบชุด
ของขวัญส้าหรับดูแลลูก  1  ชุด
2. ได้รับการตรวจเย่ียมจาก 
จนท. ทีมสุขภาพ

       40,000        40,000        40,000        40,000        40,000 สตรีท่ีคลอด
บุตรมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ 80

1.สตรีท่ีคลอดบุตรมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่จากสังคม
2.ส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวให้มีความ
รักความผูกพัน

กองสาธารณสุขฯ

9 โครงการขยายผลอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน

เพ่ือมีอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุท่ีบ้าน

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต้าบล
เมืองคง

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลเพ่ิมขึ น

 ร้อยละ 80

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลได้รับการ
ดูแลและช่วยเหลือ
อย่างใกล้ชิด

กองสาธารณสุขฯ

๑๐ โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรีและบุคคลในครอบครัว

เพ่ือให้สังคมและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา

ประชาชนในเขตเทศบาล        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 ความรุนแรงต่อ
เด็กและสตรี

ลดลง ร้อยละ 
80

เกิดครอบครัว
ต้นแบบไม่ใช้ความ
รุนแรง

ส้านักปลัด ฯ

๑๑ โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
การประสานงานเพ่ือระดม
ทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญ
พันธ์

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์และการตั งครรภ์ในกลุ่ม
วัยรุ่นในชุมชน

กลุ่มวัยรุ่นในเขตเทศบาล        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 กลุ่มวัยรุ่นมี
ความรู้ในการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ร้อยละ 80

กลุ่มวัยรุ่นรู้วิธี
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ด้านการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔  ด้านการพัฒนาสังคม
➢ แผนงานสังคมสงเคราะห์

แบบ ผ.  ๒
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบหลัก

12 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั น 1.เพ่ือฝึกอบรมประชาชนให้
มีความร้านการประกอบ
อาชีพตามความถนัด
2.เพ่ือลดปัญหาการว่างงาน
3.เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล

จัดฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั นอาทิ
 1.นวดแผนไทย
2.ท้าขนมหวาน
3.ตัดผม/เสริมสวย
4.การท้าหัตถกรรม

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมน้าไป

ประกอบอาชีพ
ได้ ร้อยละ 80

ประชาชนสามารถ
น้าความรู้ท่ีได้รับไป
ประกอบอาชีพได้

ส้านักปลัดฯ

13 โครงการบ้านท้องถ่ินประชารัฐ
ร่วมใจ  เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี

1.เพ่ือสานพลังประชารัฐ
ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน
พระมหากษัตริย์
2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ยากจน
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงท่ี
อยู่อาศัย  ปรับปรุงสภาพการ
อยู่อาศัย ของประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
หรือผู้ยากจน

     200,000      200,000      200,000      200,000      200,000 ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ

ร้อยละ ๘๐

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักปลัดฯ

   2,020,000    2,020,000    2,020,000    2,020,000    2,020,000รวม จ านวน 13 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ด้านการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔  ด้านการพัฒนาสังคม
➢ แผนงานสังคมสงเคราะห์

แบบ ผ.  ๒
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบหลัก
๑ โครงการฝึกอบรม

สัมมนาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน
และประชาชนในเขต
เทศบาลต้าบลเมืองคง

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการฯ
และประชาชนในเขต
เทศบาลต้าบลเมืองคง
2.เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่
คณะกรมการฯและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต้าบลเมืองคง

คณะกรรมการชุมชนใน
เขตเทศบาล

  300,000   300,000   300,000   300,000   300,000 ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชนท่ี
เข้าอบรมมี

ความรู้เพ่ิมขึ น

คณะกรรมการใน
เขตเทศบาลได้รับ
ความรู้เพ่ิมเติมจาก
การศึกษาดูงาน

ส้านักปลัดฯ

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ด้านการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

แบบ ผ.  ๒
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบหลัก
2 โครงการฝึกอบรมศึกษา

ดูงานของอสม. 
เทศบาลต้าบลเมืองคง

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของ อสม.
2.เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่ อส
ม.

อสม.ชุมชนในเขต
เทศบาล

  250,000   250,000   250,000   250,000   250,000 ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชนท่ี
เข้าอบรมมี

ความรู้เพ่ิมขึ น

อสม.ในเขต
เทศบาลได้รับ
ความรู้เพ่ิมเติมจาก
การศึกษาดูงาน

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง

เพ่ือให้สมาชิกใน
ครอบครัวได้ตระหนัก
ถึงความส้าคัญของ
สถาบันครอบครัว

สมาชิกครอบครัวในเขต
เทศบาลเห็น
ความส้าคัญของสถาบัน
ครอบครัว

    10,000     10,000     10,000     10,000     10,000 ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส้าคัญ
ของสถาบัน
ครอบครัว 
เพ่ิมขึ นร้อย

ละ 70

ประชาชนในเขต
เทศบาลตระหนัก
ถึงความส้าคัญของ
สถาบันครอบครัว

ส้านักปลัด ฯ

  560,000   560,000   560,000   560,000   560,000

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม จ านวน 3 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ด้านการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

แบบ ผ.  ๒
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบหลัก

๑ โครงการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ

1.เพ่ือสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ  มีฐานะ
ยากจน  หรือมีรายได้
ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ
2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุ   
สามารถด้ารงชีพอยู่ได้
อย่างมีความสุข

แจกเบี ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ

  2,700,000   2,832,000   3,175,200   3,238,704   3,303,478 100%  ของ
ผู้สูงอายุท่ีได้รับ

1.ผู้สูงอายุท่ีมีฐานะยากจน
 หรือมีรายได้ไม่พอเพียง
แก่การยังชีพได้รับเบี ยยัง
ชีพจากเทศบาล
2.ผู้สูงอายุ  ท่ีมีฐานะ
ยากจน  หรือมีรายได้ไม่
พอพียงแก่การยังชีพมี
ปัจจัยในการด้าเนินชีวิต  
และสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข

ส้านักปลัดฯ

๒ โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ

1.เพ่ือสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการ
ให้แก่ผู้พิการท่ีมีฐานะ
ยากจน  หรือมีรายได้
ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ

แจกเบี ยยังชีพให้แก่ ผู้
พิการ  จ้านวน  40  
คน ๆ ละ 800  บาท/
เดือน

     384,000      768,000     780,000     792,000   1,149,600 100%  ของผู้
พิการท่ีได้รับ

1.ผู้พิการ  ท่ีมีฐานะยากจน
 หรือมีรายได้ไม่พอเพียง
แก่การยังชีพได้รับเบี ยยัง
ชีพจากเทศบาล

ส้านักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ด้านการพัฒนาสังคม

➢ แผนงานงบกลาง
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.  ๒
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3 โครงการสงเคราะห์เบี ย
ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

1.เพ่ือสงเคราะห์ผู้โรค
เอดส์ท่ีมีฐานะยากจน 
 หรือมีรายได้ไม่
เพียงพอแก่การยังชีพ
2.เพ่ือให้ผู้ป่วยเอดส์
สามารถด้ารงชีพอยู่ได้
อย่างมีความสุข

จัดหาเบี ยยังชีพให้แก่ 
ผู้ป่วยเอดส์จ้านวน  7 
คน คนละ  500   
บาท/เดือน

       42,000        42,000       42,000       42,000       42,000 100%  ของ
ป่วยโรคเอดส์ท่ี

ได้รับ

1.ผู้ป่วยเอดส์  ท่ีมีฐานะ
ยากจน หรือมีรายได้ไม่
พอเพียงแก่การยังชีพได้รับ
เบี ยยังชีพจากเทศบาล2.
ผู้ป่วยเอดส์ด้ารงชีพ มี
ปัจจัยในการด้าเนินชีวิต  
และสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข

ส้านักปลัดฯ

4 อุดหนุนโครงการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลต้าบลเมืองคง

เพ่ืออุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนในเขต
เทศบาลต้าบลเมืองคง

สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนให้ย่ังยืน

     140,000      140,000     140,000     140,000     140,000 กองทุน
สวัสดิการชุมชน 

ได้รับการ
สนับสนุน 100%

กองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลต้าบลเมืองคง
ได้รับการอุดหนุน

กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ด้านการพัฒนาสังคม

➢ แผนงานงบกลาง
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.  ๒
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5 โครงการอุดหนุน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต้าบล
เมืองคง

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชน

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี        92,000        92,000       92,000       92,000       92,000 ประชาชนมี
สุขภาพดีเพ่ิมขึ น

 ร้อยละ 80

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี กองสาธารณสุขฯ

  3,358,000   3,874,000   4,229,200  4,304,704  4,727,078

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
➢ แผนงานงบกลาง

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม จ านวน 5 โครงการ

แบบ ผ.  ๒
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1 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

1. เพ่ือป้องกัน
อันตรายและหรือ
ลดความรุนแรงจาก
โรคไข้เลือดออก
2.เพ่ือดูแลควบคุม
สภาพแวดล้อมท่ี
เส่ียงต่อการเป็น
แหล่งก่อโรค

รณรงค์เผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับโรคไข้เลือด
ออดแก่ประชาชนท่ัวไป 
 และแกนน้าด้านสุขภาพ

        80,000         80,000         80,000         80,000         80,000 ประชาชนเป็น
ไข้เลือดออกลดลง 

ร้อยละ 80

ประชาชนมีความรู้และ
สามารถป้องกันตนเอง
และครอบครัวรวมถึง
ชุมชน  จากโรค
ไข้เลือดออก

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการออกก้าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง  และมีการ
ออกก้าลังกายท่ี
ต่อเน่ือง

ประชาชนมีการออก
ก้าลังกายท่ีต่อเน่ือง

        36,000         36,000         36,000         36,000         36,000 ประชาชนมีสุขภาพดี
เพ่ิมขึ น ร้อยละ 80

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชมรมผู้สูงอายุ

เพ่ือพัฒนาความรู้
และเสริมสร้าง
ทักษะการบริหาร
จัดการชมรม

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล
ต้าบลเมืองคง

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 ผู้สูงอายุมีศักยภาพ
เพ่ิมขึ น ร้อยละ 80

ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรม
การด้าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นรูปธรรม

กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการอบรมเยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด

เพ่ือให้เยาวชนไทย
ห่างไกลจากยาเสพ
ติด

อบรมเยาวชนไทยให้
รู้จักโทษท่ีเกิดจากยา
เสพติด

      100,000       100,000       100,000       100,000       100,000 เยาวชนห่างไกลจาก
ยาเสพติด 100%

เยาวชนไทยไม่ยุ่งเก่ียวกับ
ยาเสพติด

กองสาธารณสุขฯ

➢ แผนงานสาธารณสุข
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

แบบ ผ.  ๒
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5 โครงการอบรมการดูแล
สุขภาพเบื องต้นของประชาชน

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถดูแล
สุขภาพตนเองได้

อบรมให้ประชาชนรู้จัก
การดูแลสุขภาพเบื องต้น

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 ประชาชนดูแล
สุขภาพตนเองได้ 

เพ่ิมขึ น ร้อยละ 80

ประชาชนสามารถดูแล
สุขภาพตนเองได้

กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนสัตว์
เลี ยง

เพ่ือป้องกัน
โรคติดต่อจากสัตว์

ร้อยละ 80  ของสัตว์
เลี ยงได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

        30,000         30,000         30,000         30,000         30,000 ร้อยละ 80  ของสัตว์
เลี ยงได้รับการฉีด

วัคซีน

ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

กองสาธารณสุขฯ

7 โครงการค้นหาคัดกรองกลุ่ม
เส่ียงโรคเบาหวานโรคหลอด
เลือดหัวใจระยะเร่ิมแรก

1. เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การตรวจคัดกรอง
2. ผู้ท่ีพบความ
ผิดปกติได้รับการ
ตรวจรักษาท่ีต่อเน่ือง

ประชากร อายุ 40 ปี
ขึ นไป

        25,000         25,000         25,000         25,000         25,000 ประชากร  อายุ  40 
 ปีขึ นไป ได้รับการ

ตรวจคัดกรอง 100%

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจคัดกรอง
สุขภาพและได้รับการ
รักษาต่อเน่ืองในรายท่ีพบ
ความผิดปกติ

กองสาธารณสุขฯ

8 โครงการคัดกรองกลุ่มเส่ียง
โรคมะเร็งปากมดลูก  และ
โรคมะเร็งเต้านม

เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การตรวจคัดกรอง
และได้รับการรักษา
ในรายท่ีพบปัญหา

หญิงวัยเจริญพันธ์ุอายุ 
 15 ถึง55  ปี

        25,000         25,000         25,000         25,000         25,000 ประชากร  อายุ  15 
ถึง 55  ปีได้รับการ

ตรวจคัดกรอง 100%

1. หญิงวัยเจริญพันธ์ุ
สามารถตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได้
2. กลุ่มท่ีพบความผิดปกติ
ได้รับการดูแลรักษาท่ี
ถูกต้องเหมาะสมต่อเน่ือง
ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

กองสาธารณสุขฯ

➢ แผนงานสาธารณสุข
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

แบบ ผ.  ๒
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9 โครงการอาหารปลอดภัยใน
ตลาดสดน่าซื อ

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในการเลือก
ซื อและบริโภค
อาหารท่ีสะอาด
และปลอดภัย

ตลาดสดเทศบาลอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานระดับดี
อย่างต่อเน่ือง มีการ
ทดสอบสารปนเป้ือนใน
อาหารทุก  4  เดือน

        40,000         40,000         40,000         40,000         40,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้

รับประทานอาหารท่ี
สะอาดและปลอดภัย

ตลาดสดเทศบาลเป็น
ตลาดน่าซื อประชาชนได้
บริโภคอาหารสะอาด ฯ

กองสาธารณสุขฯ

10 โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง และมีการ
ออกก้าลังกายท่ี
ต่อเน่ือง

ประชาชนมีการออก
ก้าลังกายท่ีต่อเน่ือง

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000 ประชาชนมีสุขภาพดี
เพ่ิมขึ น ร้อยละ 80

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองสาธารณสุขฯ

11 โครงการสุขภาพฟันดี เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ช่วงวัยเรียนใส่ใจ
ด้านสุขภาพฟันมาก
ขึ น

อบรมให้ความรู้แก่เด็ก
ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลต้าบลเมือง
คง

        30,000         30,000         30,000         30,000         30,000 ร้อยละ 80 ของเด็ก
ช่วงวัยเรียนมีสุขภาพ

เหงือกและฟันท่ีดี

เด็กนักเรียนได้รู้จัก
ป้องกันและรักษาสุขภาพ
ฟันได้ดีขึ น

กองสาธารณสุขฯ

12 โครงการส้ารวจข้อมูลจ้านวน
สัตว์และขึ นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตาม
ปณิธานศาสตรจารย์ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี

เพ่ือส้ารวจข้อมูล
จ้านวนสัตว์และขึ น
ทะเบียนสัตว์ในเขต
เทศบาล

ส้ารวจข้อมูลจ้านวน
สัตว์และขึ นทะเบียน
สัตว์ภายในเขตเทศบาล

          1,200           1,200           1,200           1,200           1,200 จ้านวนสัตว์เลี ยงท่ี
ขึ นทะเบียน

สามารถควบคุมและรุ้
จ้านวนสัตว์เลี ยงท่ีอยู่ใน
เขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

➢ แผนงานสาธารณสุข
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

แบบ ผ.  ๒
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13 โครงการขับเคล่ือนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตาม
ปณิธาน ศาสตรจารย์ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี

เพ่ือป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าระบาดเพ่ือ
ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าน
ให้แก่สัตว์เลี ยง

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ระบาด

        12,000         12,000         12,000         12,000         12,000 จ้านวนสัตว์เลี ยงท่ี
ได้รับการฉีดวัคซีน

สัตว์เลี ยงได้รับการฉีด
วัคซีนและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าระบาด

กองสาธารณสุขฯ

14 โครงการพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือขับเคล่ือน
โครงการ
พระราชด้าริด้าน
สาธารณสุขใน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับ
ปัญหาและบริบท
ของพื นท่ี

ด้าเนินโครงการ
พระราชด้าริท่ีเก่ียวข้อง
กับงานด้านสาธารณสุข
ในพื นท่ี ๕ ชุมชน

 -       100,000       100,000       100,000       100,000 ได้ด้าเนินการ
โครงการพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุขใน

พื นท่ีชุมชนครบทั ง ๕
 ชุมชน

ชุมชนทั ง ๕ ชุมชน ได้รับ
การแก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณสุขจากการ
ด้าเนินการโครงการ
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

      499,200       599,200       599,200       599,200       599,200

➢ แผนงานสาธารณสุข
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม จ านวน 14 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

แบบ ผ.  ๒
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หลัก
1 โครงการจัดงานประเพณีลอย

กระทง ประจ้าปี
1. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน
2. เพ่ือจัดกิจกรรมให้ประชาชน

1. จัดกิจกรรมการประกวดขบวนกระทงของชุมชน
2. จัดกิจกรรมการประกวดนางนพมาศประจ้าปี
3. จัดกิจกรรมให้ประชาชนอนุรักษ์ประเพณี

  150,000.00      150,000.00   150,000.00   150,000.00   150,000.00 ปีละ 1 ครั ง ประชาชนได้จรรโลง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทย

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานวันขึ นปีใหม่ 1. เพ่ือจัดกิจกรรมท้าบุญตัก
บาตรเน่ืองในวันปีใหม่
2. เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีอันดี
งามไว้ให้เยาวชนรุ่นหลัง

1. จัดกิจกรรมท้าบุญตักบาตรในวันท่ี 1 ม.ค. ของ
ทุกปี
2. ผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน,ลูกจ้าง,
พนักงานจ้างและประชาชน  ได้ท้าบุญตักบาตร

    30,000.00        30,000.00     30,000.00     30,000.00     30,000.00 ปีละ 1 ครั ง 1. ผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงาน,ลูกจ้างพนักงานจ้างและ
ประชาชนได้ท้าบุญตักบาตร  
2. ได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี
งามของไทย

กองการศึกษา

3 โครงการงานวันสงกรานต์
ประจ้าปี

1. เพ่ือส่งเสริมประเพณีไทย
2. เพ่ือเฉลิมฉลองวันขึ นปีใหม่
3. เพ่ือให้ประชาชนได้สรงน ้า
พระ รดน ้าผู้สูงอายุเน่ืองในวัน
ผู้สูงอายุและวันครอบครัวและ
ได้สนุกสนานร่ืนเริง

1. จัดประกวดนางสงกรานต์
2. จัดพิธีรดน ้าผู้สูงอายุ/สรงน ้าพระ
3. จัดประกวดขบวนแห่นางสงกรานต์ประชาชนเข้า
ร่วมงาน  1,000  คน

  200,000.00      200,000.00   200,000.00   200,000.00   200,000.00 ปีละ 1 ครั ง 1. ประชาชนได้ร่วมงานประเพณี
สงกรานต์อย่างมีความสุข
2. เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิด
ความรักเคารพศรัทธา บิดามารดา
 ปู่ย่า  ตายาย

กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานท้าวสุรนารี 1. เพ่ือแสดงความเคารพ
ศรัทธาแด่ท้าวสุรนารี
2. เพ่ือร้าลึกถึงวีรกรรมของ    
 ท้าวสุรนารี
3. เพ่ือถือปฏิบัติเป็นประเพณี
อันดีงามของชาวโคราช

1. จัดงานร้าลึกวีรกรรมของท้าวสุรนารี เพ่ือรับรอง
ประชาชนท่ีมีความศรัทธาจ้านวน 500 คน

      5,000.00          5,000.00       5,000.00       5,000.00       5,000.00 ปีละ 1 ครั ง 1. ประชาชนชาวอ้าเภอคงได้ร่วม
แสดงความเคารพศรัทธาและร้าลึก
ถึงบุญคุณของท้าวสุรนารี
2. ประชาชนท่ีต้องการแสดงความ
เคารพท้าวสุรนารีสามารถเข้า
ร่วมงานได้

กองการศึกษา

5 โครงการจัดงานแห่เทียน
พรรษา ประจ้าปี

1. เพ่ือจรรโลงไว้ซ่ึงวันส้าคัญ
ทางศาสนา
2. เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ทางศาสนาตามความเช่ือของ
ทางศาสนา

จัดงานวันส้าคัญทางศาสนาวันอาสาฬหบูชา และวัน
เข้าพรรษาประชาชนเข้าร่วมงาน 1,000 คน

  150,000.00      150,000.00   150,000.00   150,000.00   150,000.00 ปีละ 1 ครั ง 1. ประชาชนทุกหมู่บ้านและทุก
ชุมชนเข้าร่วมงาน
2. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้
ถือปฏิบัติตามประเพณีสืบไป

กองการศึกษา

➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  7  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 7  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา

แบบ ผ.  ๒
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
6 โครงการจัดงานวันส้าคัญทาง

ศาสนา
1. เพ่ือเชิญชวนให้ประชาชน
ได้ท้าบุญตักบาตร , เวียน
เทียนในวันส้าคัญทางศาสนา 
อาทิเช่นวันมาฆบูชา , วันวิ
สาขบูชา , วันอาสาฬหบูชา  
ร่วมถึงกิจกรรมการท้าบุญ
ต่าง ๆ

จัดกิจกรรมท้าบุญตักบาตร  เวียนเทียน ในวันส้าคัญ
ทางศาสนา  ร่วมถึงกิจกรรมการท้าบุญต่าง ๆ

    20,000.00        20,000.00     20,000.00     20,000.00     20,000.00 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนท้าบุญตัก

บาตรเพ่ิมขึ น

ประชาชนได้ท้าบุญตักบาตรเป็นศิ
ริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

กองการศึกษา

7 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับการขัด
เกลาจิตใจและน้าหลักธรรม
ค้าสอนไปใช้ในการด้าเนินชีวิต
ได้

นิมนต์พระอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถแสดง
ธรรมเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม

    50,000.00        50,000.00     50,000.00     50,000.00     50,000.00 ปีละ 1 ครั ง ประชาชนได้รับการขัดเกลาจิตใจ
และน้าหลักธรรมค้าสอนไปใช้ใน
การด้าเนินชีวิต

กองการศึกษา

8 โครงการสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ประจ้าปี

๑. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร,
สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงาน,
 ลูกจ้าง,พนักงานจ้าง,ผู้น้า
ชุมชนและประชาชนได้ออก
ก้าลังกายและ  มีสุขภาพ
แข็งแรง
๒. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร,
สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงาน,
 ลูกจ้าง,พนักงานจ้าง,ผู้น้า
ชุมชนเกิดความรัก  ความ
สามัคคี
๓. เพ่ือให้เทศบาลต้าบลเมือง
คงได้ร่วมกิจกรรมกับเทศบาล
อ่ืน ๆ

 คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล
,ลูกจ้างและผู้น้าชุมชนของเทศบาลได้เข้าร่วมกิจกรรม
กับเทศบาลใกล้เคียง

    50,000.00        50,000.00     50,000.00     50,000.00     50,000.00 ปีละ 1 ครั ง ๑. คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา
เทศบาล,พนักงาน, ลูกจ้าง,
พนักงานจ้าง,ผู้น้าชุมชนและ
ประชาชนได้ออกก้าลังกายและ  มี
สุขภาพแข็งแรง
๒. เกิดความรัก  ความสามัคคีใน
หมู่คณะ

กองการศึกษา

➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  7  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 7  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา

แบบ ผ.  ๒
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
๙ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน

และประชาชนประจ้าปี
1. เพ่ือการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา
2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
3. เพ่ือป้องกันภัยจากส่ิงเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬาส้าหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนจ้านวน 500 คน

  100,000.00      100,000.00   100,000.00   100,000.00   100,000.00 ร้อยละ  80 ของ
เยาวชนและ

ประชาชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม

1. สุขภาพร่างกายประชาชน
แข็งแรง
2. เด็ก เยาวชน ได้ใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์
3.เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิด
ความรักสามัคคีในหมู่คณะ

กองการศึกษา

10 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถ่ิน
สัมพันธ์อ้าเภอคง

1. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร,
สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงาน,
 ลูกจ้าง,พนักงานจ้าง,ผู้น้า
ชุมชนและประชาชน  ได้ออก
ก้าลังกาย และเกิดความรัก  
ความสามัคคี
2. เพ่ือให้เทศบาลต้าบลเมือง
คงได้ร่วมกิจกรรมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในอ้าเภอ

 คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล
,ลูกจ้างและผู้น้าชุมชนของเทศบาลได้เข้าร่วมกิจกรรม
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอ้าเภอคง

    30,000.00        30,000.00     30,000.00     30,000.00     30,000.00 ปีละ 1 ครั ง 1. คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา
เทศบาล,พนักงาน, ลูกจ้าง,
พนักงานจ้าง,ผู้น้าชุมชนและ
ประชาชน  ได้ออกก้าลังกายและ มี
สุขภาพแข็งแรง
2. เกิดความรัก  ความสามัคคีใน
หมู่คณะ

กองการศึกษา

11 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม
สนามฟุตซอล โรงเรียนอนุบาล
 ทต.เมืองคง

1.เพ่ือเด็กนักเรียนมีสถานท่ี
ออกก้าลังกายในท่ีร่ม
2.โรงเรียนมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆตามความ
เหมาะสม

1.ก่อสร้างหลังคาขนาด กว้าง ๒๐ เมตร  ยาว ๕๐  
เมตร
2. เทพื น ค.ส.ล. กว้าง ๒๐ เมตร  ยาว ๕๐ เมตร

                -     6,000,000.00                 -                   -                   -   หลังคาคลุมสนาม
ฟุตบอล  1 หลัง

เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้ออกก้าลังกาย
ในร่ม

กองการศึกษา

๑๒ โครงการจัดงานวันของดีเมือง
คง

จัดงานวันของดีเมืองคง ประชาชนในพื นท่ีได้ร่วมกิจกรรมท่ีท้องถ่ินและอ้าเภอ
จัดขึ น

    30,000.00        30,000.00     30,000.00     30,000.00     30,000.00 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ร้อยละ 80

ประชาชนในพื นท่ีได้ร่วมกิจกรรม
ของอ้าเภอคง

กองการศึกษา

 815,000.00  6,815,000.00  815,000.00  815,000.00  815,000.00

➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม จ านวน 12 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  7  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 7  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา

แบบ ผ.  ๒
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1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้าง

ผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กริม
ห้วยกุดรัง ช่วงชุมชนคงสามัคคี

เพ่ือป้องกันตล่ิงพังและเพ่ือความ
สวยงาม ใช้เป็นสถานท่ีออกก้าลัง
กายของประชาชน

ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 72 ม. และ
ก่อสร้างทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2 ม. ยาว 72 ม. 
หรือพื นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 144 ตร.ม.

                    -                       -        752,000.00                     -                       -   1  แห่ง ตล่ิงมีความม่ันคงแข็งแรง กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้าง
ผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กล้า
ห้วยกุดรัง ช่วงสะพานเพ็ชรรัตน์ - 
สะพาน ร. 10

เพ่ือป้องกันตล่ิงพังและเพ่ือความ
สวยงาม ใช้เป็นสถานท่ีออกก้าลัง
กายของประชาชน

ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 300 ม.                     -                       -     2,000,000.00                     -                       -   1  แห่ง ตล่ิงมีความม่ันคงแข็งแรง กองช่าง

3 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าไฟฟ้าชนิดจมน ้า 
(ซับเมอร์สเบิ ลป๊ัม)

เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและภาวะ
ฝนทิ งช่วงในเขตเทศบาล ชุมชน
ตะคร้อ  ชุมชนห้วยน้อย  ชุมชนคง
สามัคคี  ชุมชนหนองโพธ์ิฯ และ
ชุมชนตลาด

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ท่อ 6 นิ ว กรุท่อ PVC ความลึกไม่
น้อยกว่า 40 ม. ได้น ้าจืดปริมาณน ้าไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม.
 พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าไฟฟ้าชนิดจมน ้า (ซับเมอร์สเบิ ลป๊ัม) 
ขนาด 1.5 แรงม้า จ้านวน 3 จุด บริเวณข้างบ้านพัก
นายอ้าเภอ พิกัด N1709065 E213339

                    -                       -        479,000.00                     -                       -   5  แห่ง แก้ไขปัญหาภัยแล้งและภาวะ
ฝนทิ งช่วง

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างศูนย์สาธิต
การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชน

ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท้าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพ่ิม
รายได้ให้แก่ครัวเรือน

                    -                       -        100,000.00                     -                       -   1  แห่ง ประชาชนได้รับความรู้เก่ียวกับ
ท้าเกษตรทฤษฎีใหม่ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ส้านักปลัดฯ

5 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าบ้าน
หนองแขม(ฝ่ังทิศเหนือ)

1.เพ่ือเก็บกักน ้าไว้ใช้อุปโภคบริโภค
และใช้ท้าการเกษตร
2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งในช่วง
ฤดูแล้งและฝนทิ งช่วง

ขุดลอกกว้างเฉล่ีย  17.00  เมตรยาว  250.00  เมตรลึก
เฉล่ีย  5.50 เมตรมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 27,706  
ลบ.ม.  ขนย้ายดินออกทั งหมด

                    -                       -     1,462,800.00                     -                       -   1  แห่ง สามารถกักเก็บน ้าไว้ใช้ได้
ในช่วงดูแล้งหรือช่วงฝนทิ งช่วง

กองช่าง

6 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าบ้าน
หนองแขม(ฝ่ังทิศตะวันออก)

1.เพ่ือเก็บกักน ้าไว้ใช้อุปโภคบริโภค
และใช้ท้าการเกษตร
2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งในช่วง
ฤดูแล้งและฝนทิ งช่วง

ขุดลอกกว้างเฉล่ีย  89.00  เมตรยาว  101.00  เมตรลึก
เฉล่ีย  5.50 เมตรมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 41,565  
ลบ.ม.  ขนย้ายดินออกทั งหมด

                    -                       -     2,194,500.00                     -                       -   1  แห่ง สามารถกักเก็บน ้าไว้ใช้ได้
ในช่วงดูแล้งหรือช่วงฝนทิ งช่วง

กองช่าง

7 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าบ้าน
หนองแขม(ตรงกลาง)

1.เพ่ือเก็บกักน ้าไว้ใช้อุปโภคบริโภค
และใช้ท้าการเกษตร
2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งในช่วง
ฤดูแล้งและฝนทิ งช่วง

ขุดลอกกว้างเฉล่ีย75.50เมตรยาว  75.50เมตร ลึกเฉล่ีย  
2.50 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,870ลบ.ม.  ขน
ย้ายดินออกทั งหมด

     500,000.00                     -                       -                       -                       -   1  แห่ง สามารถกักเก็บน ้าไว้ใช้ได้
ในช่วงดูแล้งหรือช่วงฝนทิ งช่วง

กองช่าง

➢ แผนงานการเกษตร
 งบประมาณและท่ีผ่านมาวัตถุประสงค์โครงการท่ี เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  1  กานสารต่อแนวทางพระราชด าริ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1  การสารต่อแนวทางพระราชด าริ

แบบ ผ.  ๒
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๘ โครงการขุดลอกล้าห้วยกุดรัง 1.เพ่ือความสะอาดของล้าห้วยและ

มีท่ีกักเก็บน ้าไว้ส้ารองในฤดูแล้ง
และป้องกันน ้าท่วม
2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

1.ขุดลอกล้าห้วยกุดรังหมู่ท่ี 1 ชุมชนห้วยน้อย ขุดลอกกว้าง
เฉล่ีย 10 ม. ยาว 500 ม. ลึกเฉล่ีย 1 ม. ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. งบประมาณ 170,000 บาท
2.ขุดลอกล้าห้วยกุดรังหมู่ท่ี 8 ชุมชนตลาด ขุดลอกกว้างเฉล่ีย
 10 ม. ยาว 135 ม. ลึกเฉล่ีย 1 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 1,350 ลบ.ม. งบประมาณ 100,000 บาท
3.ขุดลอกล้าห้วยกุดรังหมู่ท่ี 11 ชุมชนคงสามัคคี ขุดลอก
กว้างเฉล่ีย 100 ม. ยาว 200 ม. ลึกเฉล่ีย 1 ม. ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 20,000 ลบ.ม. งบประมาณ 900,000 บาท

                    -                       -     1,170,000.00                     -                       -   1  แห่ง เพ่ือความสะอาดของล้าห้วย
และแก้ไขการขาดแคลนน ้าใน
ฤดูแล้ง

กองช่าง

๙ โครงการขุดลอกล้าห้วยกุดรัง 1.เพ่ือความสะอาดของล้าห้วยและ
มีท่ีกักเก็บน ้าไว้ส้ารองในฤดูแล้ง
และป้องกันน ้าท่วม
2.เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ขุดลอกกว้างเฉล่ีย 10 ม.ยาวประมาณ 500 ม.ลึกเฉล่ีย 1 ม.
 พิกัดเร่ิมต้น N1709137 E212962 

พิกัดสิ นสุดโครงการ N1709486 E213309 

(ช่วงชุมชนห้วยน้อยถึงชุมชนตลาด)

                    -                       -        280,000.00                     -                       -   1 แห่ง เพ่ือความสะอาดของล้าห้วย
และแก้ไขการขาดแคลนน ้าใน
ฤดูแล้ง

กองช่าง

2561 2562 2563 2564 2565
๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด้าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

เพ่ือสนับสนุนให้ข้าราชการ 
พนักงานฯ และประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชในเขตพื นท่ี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเขตพื นท่ีเทศบาลต้าบลเมืองคงและ
พื นท่ีใกล้เคียง

       30,000.00        30,000.00        30,000.00        30,000.00        30,000.00 ข้าราชการ พนักงาน
ฯและประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ร้อยละ 70

ข้าราชการ พนักงานฯและ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ส้านักปลัดฯ

530,000 30,000   8,468,300.00        30,000.00        30,000.00

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

รวม จ านวน 10 โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  10  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 10  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
➢ แผนงานการเกษตร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  1  กานสารต่อแนวทางพระราชด าริ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1  การสารต่อแนวทางพระราชด าริ
➢ แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.  ๒
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1 โครงการก้าจัดผักตบชวาล้าห้วยกุด

รัง
เพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อมและคุณภาพ
น ้าในล้าห้วยกุดรัง

1.ก้าจัดผักตบชวาและวัชพืชในล้าห้วยโดยการใช้เคร่ืองจักร
ในการด้าเนินงานและภาคประชาชน หน่วยงานราชการต่างๆ
2.เก็บขยะในล้าห้วย

     300,000.00       300,000.00         300,000.00    300,000.00     300,000.00 น ้าบริเวณล้าห้วยกุด
รังเน่าเสียลดลง ร้อย
ละ 60

ล้าห้วยกุดรังไม่เน่าเสียและไม่ส่งกล่ิน
รบกวนประชาชน

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
สุขภาพโดยปลูกต้นไม้เพ่ิมเติม

เพ่ือปรับปรุงสวนให้มีสภาพ
สวยงามและมีต้นไม้เพ่ิมขึ น

ปรับปรุงพื นท่ีพร้อมปลูกหญ้าและต้นไม้        50,000.00         50,000.00           50,000.00      50,000.00       50,000.00 จ้านวนป่าไม้เพ่ิมขึ น 
ร้อยละ 70

มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและมีต้นไม้
เพ่ิมขึ น

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เฉลิมพระชนมพรรษา80 พรรษา 
(สวนสระแดง)

1.เพ่ือเป็นสถานท่ีออกก้าลังกาย
ของประชาชน
2.เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์สวนให้
สวยงาม

ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนโดยก่อสร้างผนังกันดินแบบดาดคอนกรีต
 , ปูบล็อกตัวหนอน, ปลูกหญ้า พร้อมปรับปรุงโครงสร้างใน
ส่วนต่างๆตามความเหมาะสมเพ่ือให้สวนสวยงามย่ิงขึ น

                    -                        -        1,000,000.00                   -                      -   ภูมิทัศน์สวนเฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ(สวนสระ
แดง)สวยงามขึ น

ปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (สวน
สระแดง) ให้ดีขึ น

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สระลอยกระทง

- เพ่ือเป็นท่ีออกก้าลังกายของ
ประชาชน

ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพโดยปูบล็อกตัวหนอน พร้อม
ปรับปรุงโครงสร้างในส่วนต่างๆตามความเหมาะสม

                    -         100,000.00                       -                     -                      -   ภูมิทัศน์บริเวณ
สระลอยกระทง
สวยงามขึ น

มีสถานท่ีออกก้าลังกายของ
ประชาชนเพ่ิมขึ น

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
โรงเรียนอนุบาลฯ

-เพ่ือให้โรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
 ร่มร่ืน ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อม
ท่ีดี

ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน        50,000.00                      -                         -                     -                      -   สภาพภูมิทัศน์ใน
โรงเรียนสวยงามขึ น

โรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม สะอาด 
และปลอดภัย

กองการศึกษา/
โรงเรียนอนุบาลฯ

6 โครงการศึกษาผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมการก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย

-เพ่ือศึกษาผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมการก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย

ปรับปรุงระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย   1,000,000.00                      -                         -                     -                      -   ปัญหาน ้าเสียใน
ชุมชนลดลงร้อยละ 
70

ระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียใน
เขตเทศบาลเป็นมาตรฐานและไม่
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

กองสาธารณสุขฯ

7 โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้สาร
จุลินทรีย์ในชุมชน

เพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อมในครัวเรือน ชุมชนผลิตและใช้สารจุลินทรีย์        50,000.00         50,000.00           50,000.00      50,000.00       50,000.00 ประชาชนผลิตและ
ใช้สารจุลินทรีย์
เพ่ิมขึ น ร้อยละ 60

ประชาชนในเขตเทศบาลมีและใช้
สารจุลินทรีย์

กองสาธารณสุขฯ

8 โครงการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือ
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือลดปริมาณขยะและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การจัดการขยะ

ทุกชุมชน  วัด  โรงเรียน  และหน่วยงานราชการภายในเขต
เทศบาล

       50,000.00         50,000.00           50,000.00      50,000.00       50,000.00 ขยะในชุมชนลดลง
ร้อยละ 70

ปริมาณขยะลดลงขยะบางส่วน
สามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้

กองสาธารณสุขฯ

9 โครงการจัดหาถังขยะทดแทนถัง
เก่าท่ีช้ารุดในชุมชน

เพ่ือลดปริมาณขยะและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การจัดการขยะ

จัดหาถังขยะท่ีถูกหลักสุขาภิบาลมาทดแทนถังขยะท่ีช้ารุด      100,000.00       100,000.00         100,000.00    100,000.00     100,000.00 ขยะในชุมชนลดลง
ร้อยละ70

ปัญหาปริมาณขยะลดลง กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  10  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1  การสารต่อแนวทางพระราชด าริ
➢ แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด

(KPI)

แบบ ผ.  ๒
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10 โครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ

พร้อมก่อสร้างรั ว ค.ส.ล.
เพ่ือลดปริมาณขยะและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การจัดการขยะและมีมาตรฐาน

ทุกชุมชน  วัด  โรงเรียน  และหน่วยงานราชการภายในเขต
เทศบาล

                    -       2,000,000.00                       -                     -                      -   ขยะในชุมชนลดลง
ร้อยละ 70

ปริมาณขยะลดลงขยะบางส่วน
สามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้

กองสาธารณสุขฯ

11 โครงการติดตั งบ่อดักไขมัน
มาตรฐานตลาด

-เพ่ือให้มีการดักไขมันและส่ิงปฏิกูล
จากตลาดก่อนระบายลงสู่ราง
ระบายน ้าสาธารณะ

-ติดตั งบ่อดักไขมันมาตรฐานตลาดจ้านวน 2 จุด 100,000.00                           -                         -                     -                      -   1  แห่ง -ท่อระบายน ้า / รางระบายน ้าสะอาด
 ปราศจากไขมัน  ส่ิงปฏิกูล

กองสาธารณสุขฯ

12 โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
มาตรฐาน บริเวณบ่อทิ งขยะบ้าน
โนนมะเกลือ

1.เพ่ือมีโรงฆ่าสัตว์ท่ีเป็นมาตรฐาน
ในการริการผู้ประกอบการ
2.เพ่ือให้อยู่ห่างจากชุมชน

ก่อสร้างโรงฆ่าสุกรก้าลังผลิต ๑๐ ตัวต่อวัน , ก่อสร้างโรงแปร
รูปโค-กระบือขนาดเล็กพิเศษ ก้าลังผลิต ๑ ตัวต่อวัน , 
ก่อสร้างรั วรอบโรงฆ่าสัตว์ ยาว ๒๕๐ ม. , ก่อสร้างพื น ค.ส.ล. 
๘๐๐ ตร.ม. และก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย

                    -       4,000,000.00                       -                     -                      -   1  แห่ง มีโรงฆ่าสัตว์ท่ีเป็นมาตรฐานในการ
บริการผู้ประกอบการ

กองสาธารณสุขฯ

13 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ
โรงไฟฟ้าชีวมวล บริเวณบ่อทิ งขยะ
บ้านโนนพิมาน

เพ่ือก่อสร้างเตาเผาขยะโรงไฟฟ้าชีว
มวล บริเวณบ่อทิ งขยะบ้านโนน
พิมาน

มีเตาเผาขยะโรงไฟฟ้าชีวมวล บริเวณบ่อทิ งขยะบ้านโนนพิมาน                     -                        -      20,000,000.00                   -                      -   1  แห่ง สภาวะส่ิงแวดล้อมไม่ถูกท้าลายและ
มีพลังงานทดแทนท่ีมีคุณภาพท่ี
สามารถจ้าหน่ายได้

กองสาธารณสุขฯ

  1,700,000.00     6,650,000.00    21,550,000.00    550,000.00     550,000.00

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  10  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1  การสารต่อแนวทางพระราชด าริ

รวม จ านวน 13 โครงการ

➢ แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด

(KPI)

แบบ ผ.  ๒
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1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง

ธรรมชาติต่าง ๆ
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านวาตภัย ด้านอัคคีภัย
 ภัยแล้ง  น ้าท่วม เพ่ือซ่อมแซมท่ี
อยู่อาศัยหรือค่ารักษาพยาบาล ถุง
ยังชีพ

จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ        200,000.00        200,000.00        200,000.00        200,000.00        200,000.00 ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือ 100%

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ
ต่าง ๆ

ส้านักปลัด

2 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เร่ืองกฎ
จราจรแก่ประชาชน
2. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส้าคัญของการ
ปฏิบัติตามกฎจราจร

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับอุบัติเหตุจากการจราจร          20,000.00          20,000.00          20,000.00          20,000.00          20,000.00 จ้านวนการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 100 %

ประชานมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เก่ียวกับปฏิบัติจราจรประชาชนได้รับ
ผลกระทบจากอุบัติเหตุจากการจราจร

ส้านักปลัด

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
กล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล 
CCTV

เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและความ
เรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

เพ่ือปรับปรุงกล้องวงจรปิดให้ได้ได้มาตรฐาน        500,000.00        500,000.00        500,000.00        500,000.00        500,000.00 ปัญหาอาชญากรรมลดลง
 100%

เพ่ือสอดส่องดูแลความปลอดภัยของ
ประชาชน

ส้านักปลัด

4 โครงการติดตั งสัญญาณไฟจราจร 
และตีเส้นจราจร

เพ่ือความเป็นระเบียบและถูกต้อง
ตามกฎจราจร

ติดตั งสัญญาณไฟกระพริบ จ้านวน 13 ชุด บริเวณร่วมทาง
แยก ตีเส้นจราจรและทางม้าลาย บริเวณภายในเขตเทศบาล
ต้าบลเมืองคง จ้านวน 500 ตารางเมตร

                     -                        -          500,000.00                      -                        -   จ้านวนการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลงจากปีท่ีผ่านมา  
100 %

ประชาชนมีความปลอดภัยในการ
คมนาคมโดยเฉพาะเด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครองเด็ก

กองช่าง

5 โครงการติดตั งระบบกล้องวงจรปิด 
CCTV

เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและป้องกัน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จัดหากล้องวงจรปิดเพ่ือติดตั งภายในเขตเทศบาล                      -                        -                        -          500,000.00                      -   ปัญหาอาชญากรรมลดลง
 100%

เพ่ือสอดส่องดูแลความปลอดภัยของ
ประชาชน

ส้านักปลัด

6 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและยาม
ท้องถ่ิน

1.เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ 
ความสามารถ  ความเข้าใจ  ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ี
อาจเกิดขึ นแก่ตนเองและผู้อ่ืน
2.เพ่ือเป็นการจัดเตรียมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนไว้
ช่วยเหลือทางราชการเม่ือคราวเกิด
ภัยพิบัติ
3.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

จัดฝึกอบรมประชาชนในเขตเทศบาล  จ้านวน  5  ชุมชน
จ้านวนทั งสิ น  50  คน

       100,000.00        100,000.00        100,000.00        100,000.00        100,000.00 ปีละ 1 ครั ง 1.ประชาชนท่ีผ่านการฝึกอบรมสามารถ
น้าความรู้ทางวิชาการและความรู้ทาง
ภาคปฏิบัติไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและมีส่วนร่วมในด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
2.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ น
ในพื นท่ีเทศบาล

ส้านักปลัด

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  ๙  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี  ๙  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 งบประมาณและท่ีผ่านมาวัตถุประสงค์โครงการท่ี เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.  ๒
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7 โครงการอบรมพนักงานเทศบาล

ด้านการป้องกันอัคคีภัย
1.เพ่ือให้พนักงานเทศบาลได้มี
ความรู้ ความสามารถ  ความเข้าใจ  
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยท่ีอาจเกิดขึ นแก่ตนเองและผู้อ่ืน
2.เพ่ือให้พนักงานเทศบาลมีส่วน
ร่วมในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

จัดฝึกอบรมพนักงานเทศบาล          20,000.00          20,000.00          20,000.00          20,000.00          20,000.00 ปีละ 1 ครั ง 1.พนักงานเทศบาลท่ีผ่านการฝึกอบรม
สามารถน้าความรู้ทางวิชาการและความรู้
ทางภาคปฏิบัติไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและมีส่วนร่วมในด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณาภัย

ส้านักปลัด

       840,000.00        840,000.00     1,340,000.00     1,340,000.00        840,000.00

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด
(KPI)

รวม จ านวน 7 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  ๙  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี  ๙  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 งบประมาณและท่ีผ่านมาวัตถุประสงค์โครงการท่ี เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.  ๒
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1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
1.เพ่ือให้เด็กได้รับการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึง
2.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง

เด็กในเขตเทศบาลต้าบลเมืองคง        150,000.00          150,000.00        150,000.00        150,000.00        150,000.00 100% ของนักเรียนท่ี
ได้รับการสนับสนุน

เด็กในเขตเทศบาลได้รับการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึง

กองการศึกษา

2 โครงการมอบใบประกาศนียบัตร เพ่ือให้เด็กได้มีความภูมิใจใน
การศึกษาและเกิดความรักในด้าน
การศึกษา

จัดท้าและมอบใบประกาศให้กับนักเรียนท่ีจบการศึกษาใน
ระดับชั นอนุบาล 3 และ ป.6

         60,000.00            60,000.00          60,000.00          60,000.00          60,000.00 100% ของนักเรียนท่ี
ได้รับการสนับสนุน

เด็กมีความภูมิใจในการศึกษาและเกิด
ความรักในด้านการศึกษา

กองการศึกษา

3 โครงการจัดซื อจัดจ้างอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลเมืองคง

1. เพ่ือให้นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล  มีอาหารกลางวัน
รับประทาน
2. เพ่ือป้องกันเด็กเล็กเป็นโรคขาด
สารอาหาร

1. จ้างเหมาการประกอบอาหารส้าหรับนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

       500,000.00          500,000.00        500,000.00        500,000.00        500,000.00 100% ของนักเรียนท่ี
ได้รับการสนับสนุน

1. นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มี
อาหารกลางวันรับประทาน  ทุกวัน
2. เด็กเล็กมีการเจริญเติบโตตามวัย

กองการศึกษา

4 โครงการจัดซื อจัดจ้างอาหารเสริม 
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลเมืองคง

1. เพ่ือให้นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  มีอาหารเสริม (นม) 
รับประทาน
2.เพ่ือให้เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

จัดซื ออาหารเสริม( นม )
1.ประเภทนมพาสเจอร์ไรด์
2.ประเภทนมกล่อง(UHT)
ให้เพียงพอกับนักเรียนของศูนย์ ฯ

       200,000.00          200,000.00        200,000.00        200,000.00        200,000.00 100% ของนักเรียนท่ี
ได้รับการสนับสนุน

1. นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มี
อาหารเสริม (นม) รับประทานครบถ้วน
2. เด็กเล็กมีการเจริญเติบโตตามวัย

กองการศึกษา

๕ โครงการจัดซื อจัดจ้างอาหาร
กลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลเมืองคง

1. เพ่ือให้นักเรียนของโรงเรียน
อนุบาลฯ มีอาหารกลางวัน
รับประทาน
2. เพ่ือป้องกันเด็กอนุบาลฯเป็นโรค
ขาดสารอาหาร

1. จ้างเหมาการประกอบอาหารส้าหรับนักเรียนของโรงเรียน
อนุบาลฯ

    1,600,000.00       1,600,000.00     1,600,000.00     1,600,000.00     1,600,000.00 100% ของนักเรียนท่ี
ได้รับการสนับสนุน

1. นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลฯ มี
อาหารกลางวันรับประทานทุกวัน
2. เด็กเล็กมีการเจริญเติบโตตามวัย

กองการศึกษา

๖ โครงการจัดซื อจัดจ้างอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบล
เมืองคง

1. เพ่ือป้องกันเด็กอนุบาลฯเป็นโรค
ขาดสารอาหาร
2. เพ่ือให้นักเรียนของโรงเรียน
อนุบาลฯ  มีอาหารเสริม (นม) 
รับประทาน
3.เพ่ือให้เด็กอนุบาลฯมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

จัดซื ออาหารเสริม( นม )
1.ประเภทนมพาสเจอร์ไรด์
2.ประเภทนมกล่อง(UHT)
ให้เพียงพอกับนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลฯ

       620,000.00          620,000.00        620,000.00        620,000.00        620,000.00 100% ของนักเรียนท่ี
ได้รับการสนับสนุน

1. นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลฯ มี
อาหารเสริม (นม) รับประทานครบถ้วน
2. เด็กเล็กมีการเจริญเติบโตตามวัย

กองการศึกษา

7 โครงการเข้าค่ายเยาวชนช่วงปิด
เทอม

เพ่ือให้เยาวชนอยู่ร่วมกันได้ รู้จัก
ความสามัคคี

พาเด็กและนักเรียนในเขตเทศบาลต้าบลเมืองคงเข้าค่าย
เยาวชน ช่วงปิดเทอม

                     -              50,000.00                      -                        -                        -   จ้านวนเด็กท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม

เยาวชนอยู่ร่วมกันได้ และรู้จักสามัคคี กองการศึกษา

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  ด้านการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  ด้านการพัฒนาการศึกษา
➢ แผนงานการศึกษา

 งบประมาณและท่ีผ่านมาวัตถุประสงค์โครงการท่ี เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.  ๒
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2561 2562 2563 2564 2565
8 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

นักเรียน
เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ความรู้ความสามารถ

เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ        100,000.00          100,000.00        180,000.00        180,000.00        180,000.00 จ้านวนเด็กท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ  80

เด็กนักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ

กองการศึกษา

9 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา

เพ่ือให้ความรู้แก่ครูและเด็กนักเรียน
เก่ียวกับยาเสพติด

ครูและเด็กนักเรียนทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโทษ
ของยาเสพติด

         21,000.00            21,000.00          21,000.00          21,000.00          21,000.00 1 แห่ง คณะครูพร้อมเด็กนักเรียนได้จัดกิจกรรม
เพ่ือป้องกันเก่ียวกับยาเสพติด

กองการศึกษา

10 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
ประจ้าปี

1. เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็กด้านร่างกาย  
อารมณ์  สติปัญญา
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้เห็น
ความส้าคัญและร่วมท้ากิจกรรมกับ
เด็ก
3. เพ่ือถือปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จัดกิจกรรมให้เด็กเยาวชนประมาณ  300 คน        150,000.00          150,000.00        150,000.00        150,000.00        150,000.00 ปีละ  1  ครั ง 1. เด็กและเยาวชนมีความสุขสนุก สนาน
 ในวันเด็กแห่งชาติ
2. เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้าง
สุขภาพทั งร่างกายอารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา

กองการศึกษา

11 โครงการจัดซื ออาหารเสริม(นม)
โรงเรียนวันครู 2502

1. เพ่ือให้นักเรียนของโรงเรียนวัน
ครู 2502  มีอาหารเสริม (นม) 
รับประทาน
2.เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

จัดซื ออาหารเสริม( นม )
จัดซื ออาหารเสริม( นม )
1.ประเภทนมพาสเจอร์ไรด์
2.ประเภทนมกล่อง(UHT)
ให้เพียงพอกับนักเรียนโรงเรียนวันครู 2502

       620,000.00          620,000.00        620,000.00        620,000.00        620,000.00 100% ของนักเรียนท่ี
ได้รับการสนับสนุน

1. นักเรียนของโรงเรียนวันครู 2502  มี
อาหารเสริม (นม) รับประทานครบถ้วน
2. เด็กเล็กมีการเจริญเติบโตตามวัย

กองการศึกษา

12 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยใส่
ใจภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน          50,000.00            50,000.00          50,000.00          50,000.00          50,000.00 ครู บุคลากรและนักเรียน คณะครูและเด็กนักเรียนเข้าร่วมอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

กองการศึกษา

13 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศด้านดนตรีนาฏศิลป์ไทย

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ เข้าใจและ
สามารถน้าไปปฏิบัติ/แสดงเก่ียวกับ
ดนตรีนาฏศิลป์ไทยได้อย่างเหมาะสม

นักเรียนรู้ เข้าใจ ปฏิบัติตนแสดงออกถึงดนตรีนาฏศิลป์ไทย
ได้อย่างเหมาะสม

         50,000.00            50,000.00          50,000.00          50,000.00          50,000.00 เด็กนักเรียน นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจเก่ียวกับ
ดนตรีนาฏศิลป์ไทย

กองการศึกษา

14 โครงการพัฒนาผู้เรียนรู้สู่ความเป็น
เลิศด้านศิลปะ

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เข้าใจ
เก่ียวกับศิลปะ และเห็น
ความส้าคัญของศิลปะท่ีมีอิทธิพล
กับวัฒนธรรมไทย

นักเรียนรู้ เข้าใจ ปฏิบัติตนแสดงออกถึงศิลปะไทยได้อย่าง
เหมาะสม

         50,000.00            50,000.00          50,000.00          50,000.00          50,000.00 เด็กนักเรียน นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจเก่ียวกับ
ศิลปะไทย

กองการศึกษา

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  ด้านการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  ด้านการพัฒนาการศึกษา
➢ แผนงานการศึกษา

 งบประมาณและท่ีผ่านมาวัตถุประสงค์โครงการท่ี เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.  ๒
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15 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศด้านกีฬา

เพ่ือพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ด้านกีฬาและเข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับกลุ่ม ระดับเขต ระดับภาค
และระดับประเทศ

นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านกีฬาได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ

         50,000.00            50,000.00          50,000.00          50,000.00          50,000.00 เด็กนักเรียน นักเรียนเกิดการเรียนรู้มีทักษะความเป็น
เลิศตามศักยภาพ

กองการศึกษา

16 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และความภูมิใจในท้องถ่ิน

เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และความภูมิใจในท้องถ่ิน

จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความภูมิใจใน
ท้องถ่ิน

         50,000.00            50,000.00          50,000.00          50,000.00          50,000.00 เด็กนักเรียน นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและความ
ภูมิใจในท้องถ่ิน

กองการศึกษา

17 โครงการพัฒนาผู้เรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับ
กลุ่ม ระดับเขต ระดับภาคและ
ระดับประเทศ

นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ

         50,000.00            50,000.00          50,000.00          50,000.00          50,000.00 เด็กนักเรียน นักเรียนเกิดการเรียนรู้มีทักษะความเป็น
เลิศตามศักยภาพ

กองการศึกษา

18 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับ
กลุ่ม ระดับเขต ระดับภาคและ
ระดับประเทศ

นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ

         50,000.00            50,000.00          50,000.00          50,000.00          50,000.00 เด็กนักเรียน นักเรียนเกิดการเรียนรู้มีทักษะความเป็น
เลิศตามศักยภาพ

กองการศึกษา

19 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือน้าหลักธรรมพระพุทธศาสนามา
ใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหาร
และการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของ
สถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนา
ตามหลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา อย่างบูรณาการ

คณะครู นักเรียน ได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง 
เป็น” คือ มีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่าแท้ ใช้กระบวนการทาง
วัฒนธรรมแสวงหาปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐาน
การด้าเนินชีวิต

         20,000.00            20,000.00          20,000.00          20,000.00          20,000.00 คณะครูและนักเรียน คณะครูและนักเรียนมีวิถีการท้างาน วิถี
ชีวิต วิถีการเรียนรู้  วิถีวัฒนธรรมต่าง ๆ 
ตามหลัก “ไตรสิกขา” ท่ีน้าไปสู่ “ปัญญา”

กองการศึกษา

    4,391,000.00       4,441,000.00     4,471,000.00     4,471,000.00     4,471,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  ด้านการพัฒนาการศึกษา
➢ แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  ด้านการพัฒนาการศึกษา

รวม จ านวน 19 โครงการ

แบบ ผ.  ๒
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี  ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
➢ แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
1 โครงการก่อสร้างสระว่ายน ้า

โรงเรียนอนุบาล ทต.เมืองคง
-เพ่ือก่อสร้างสระว่ายน ้า ก่อสร้างสระว่ายน ้ากว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 1.2 เมตร                      -         1,800,000.00                      -                        -                        -   1 แห่ง เด็กได้ฝึกทักษะในการว่ายน ้า กองการศึกษา

2 โครงการก่อสร้างฐานเสาธงชาติ
พร้อมติดตั งเสาธง

-เพ่ือแสดงความเคารพในสถาบันชาติ ก่อสร้างฐานเสาธงชาติพร้อมติดตั งเสาธง                      -              50,000.00                      -                        -                        -   1 แห่ง จัดกิจกรรมเข้าแถวในช่วงเช้าและเย็น กองการศึกษา

3 โครงการก่อสร้างป้ายช่ือโรงเรียน 
ประตูพร้อมรั วโรงเรียนอนุบาลฯ

เพ่ือก่อสร้างป้ายช่ือโรงเรียน ประตู
พร้อมรั วโรงเรียนอนุบาลฯ

ก่อสร้างป้ายช่ือโรงเรียน ประตูพร้อมรั วโรงเรียนอนุบาลฯ 
ขนาดความสูง 2 เมตร ยาว 520เมตร

                     -         1,000,000.00                      -                        -                        -   ป้ายช่ือ มีป้ายช่ือโรงเรียนชัดเจนและมีบริเวณ
โรงเรียนท่ีชัดเจน

กองการศึกษา

4 โครงการก่อสร้างศาลาท่ีพัก
ผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลฯ

เพ่ือก่อสร้างศาลาท่ีพักผู้ปกครอง
โรงเรียนอนุบาลฯ

ก่อสร้างศาลาท่ีพักผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลฯขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 8 เมตร

                     -            750,000.00                      -                        -                        -   1 แห่ง มีศาลาท่ีพักผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลฯ กองการศึกษา

5 โครงการปรับปรุงอาคารห้องสมุด
โรงเรียนอนุบาลฯ

เพ่ือปรับปรุงอาคารห้องสมุด นักเรียนได้มีแหล่งท่ีศึกษา  ค้นคว้า  ข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย
และมีสภาพแวดล้อมท่ีดี

       200,000.00                        -                        -                        -                        -   1 แห่ง นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

กองการศึกษา

6 โครงการติดตั งเหล็กดัดและมุ้งลวด
อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลเมืองคง

1.เพ่ือป้องกันการสูญหายทรัพย์สิน
ของทางราชการ

ทรัพย์สินของทางราชการไม่เกิดการสูญหายและป้องกันยุง
และแมลงต่างได้

       100,000.00                        -                        -                        -                        -   1 แห่ง ทรัพย์สินของทางราชการไม่เกิดการสูญ
หายและเด็กไม่เป็นไข้เลือดออก

กองการศึกษา

7 โครงการติดตั งเหล็กดัดและมุ้งลวด
อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลเมืองคง

1.เพ่ือป้องกันการสูญหายทรัพย์สิน
ของทางราชการ
2.เพ่ือป้องกันยุงหรือแมลงต่างๆ
ไม่ให้เข้ามาในห้องเรียน

ทรัพย์สินของทางราชการไม่เกิดการสูญหายและป้องกันยุง
และแมลงต่างได้

       100,000.00                        -                        -                        -                        -   1 แห่ง ทรัพย์สินของทางราชการไม่เกิดการสูญ
หายและเด็กไม่เป็นไข้เลือดออก

กองการศึกษา

8 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม  ต่อ
เติมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ

เพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซม  ต่อเติม
อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ

ปรับปรุงและซ่อมแซม  ต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ        200,000.00          200,000.00        200,000.00        200,000.00                      -   1 แห่ง เพ่ือรองรับเด็กนักเรียนท่ีมีจ้านวนเพ่ิมขึ น กองการศึกษา

9 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโรงเรียน
อนุบาลฯ

เพ่ือก่อสร้างโรงจอดรถโรงเรียน
อนุบาลฯ

ก่อสร้างโรงจอดรถโรงเรียนอนุบาลฯ        100,000.00                        -                        -                        -                        -   1 แห่ง มีโรงจอดรถส้าหรับครูและผู้ปกครอง
นักเรียน

กองการศึกษา

10 โครงการก่อสร้างโรงเรือนพระพุทธรูป เพ่ือก่อสร้างโรงเรือนพระพุทธรูป ก่อสร้างโรงเรือนพระพุทธรูปขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร        150,000.00                        -                        -                        -                        -   1 แห่ง คณะครูพร้อมเด็กนักเรียนมีสถานท่ี
สักการะกราบไหว้บูชา

กองการศึกษา

11 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั น
 12 ห้องเรียน จ้านวน 1 หลัง 
(อาคารเรียนแบบ สน .ศท.4/12) 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลเมือง
คง

เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียน  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้าบลเมืองคงเพ่ือ
รองรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลเมืองคง

มีอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลเมืองคงรองรับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลเมืองคง

                     -       10,260,000.00                      -                        -                        -   1  แห่ง โรงเรียนอนุบาลมีอาคารเรียนท่ีได้
มาตรฐาน

กองการศึกษา

       850,000.00     14,060,000.00        200,000.00        200,000.00                      -   

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

รวม จ านวน 11 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.  ๒
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1 โครงการฝึกอบรม สัมมนาและ

ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์กร
2.เพ่ือเสริมสร้างความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่บุคลากรของ
องค์กร

จัดการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน  ปีละ  1  ครั ง        300,000.00          300,000.00        300,000.00        300,000.00        300,000.00 ประชาชนท่ีเข้าร่วม
ฝึกอบรมได้รับความรู้
เพ่ิมขึ น

บุคลากรของเทศบาลได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสามารถ
น้ามาใช้ในการบริหารงานเทศบาล

ส้านักปลัดฯ

2 โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย 1.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ด้าน
กฎหมายเบื องต้น
2.เพ่ือให้ประชาชนน้าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน

จัดการอบรมให้ความรู้ และจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่  จ้านวน 
 1  ครั ง

         20,000.00            20,000.00          20,000.00          20,000.00          20,000.00 ประชาชนท่ีเข้าร่วม
ฝึกอบรมได้รับความรู้
เพ่ิมขึ นร้อยละ 60

ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมายอย่าง
แพร่หลาย

ส้านักปลัดฯ

3 โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันส้าคัญ
ต่างๆ

เพ่ือจัดงานรัฐพิธีและวันส้าคัญ งานรัฐพิธีและวันส้าคัญ        100,000.00          100,000.00        100,000.00        100,000.00        100,000.00 ประชาชนได้เข้าร่วม 
ร้อยละ 70

คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างเข้าร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงานอ่ืน และประชาชน

ส้านักปลัดฯ

4 โครงการจัดงานพระบาทสมเด็จพระ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

เพ่ือจัดงานพระบาทสมเด็จพระมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร

จัดงานพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

       100,000.00          100,000.00        100,000.00        100,000.00        100,000.00 ปีละ 1 ครั ง คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างเข้าร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงานอ่ืน และประชาชน

ส้านักปลัดฯ

5 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง

เพ่ือจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

จัดงานวันท่ี 12 สิงหาคม ของทุกปี        100,000.00          100,000.00        100,000.00        100,000.00        100,000.00 ปีละ 1 ครั ง คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างเข้าร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงานอ่ืน และประชาชน

ส้านักปลัดฯ

6 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพ่ือจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ        100,000.00          100,000.00        100,000.00        100,000.00        100,000.00 ประชาชนร้อยละ 80 ได้
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมถวายความ
จงรักภักดี

ส้านักปลัดฯ

7 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เพ่ือจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ          30,000.00            30,000.00          30,000.00          30,000.00          30,000.00 ประชาชนร้อยละ 80 ได้
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมถวายความ
จงรักภักดี

ส้านักปลัดฯ

8 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

เพ่ือจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

จัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ                      -                           -          100,000.00        100,000.00        100,000.00 ประชาชนร้อยละ 80 ได้
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมถวายความ
จงรักภักดี

ส้านักปลัดฯ

➢ แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

แบบ ผ.  ๒
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9 โครงการจัดงานวันเทศบาล 1.เพ่ือร้าลึกถึงผู้ให้ก้าเนิดเทศบาล

2.เพ่ือสร้างจิตส้านึกให้พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างให้ตั งใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน

จัดงานวันเทศบาล  ในวันท่ี  24   เมษายน  ของทุกปี          20,000.00            20,000.00          20,000.00          20,000.00          20,000.00 ปีละ 1 ครั ง 1.คณะผู้บริหาร  พนักงาน  ลูกจ้างของ
เทศบาลเข้าร่วมงานวันเทศบาล
2.ได้เผยแพร่การปฏิบัติงานของเทศบาล
ต่อประชาชน

ส้านักปลัดฯ

10 โครงการจัดงานวันปิยมหาราช เพ่ือจัดงานวันปิยมหาราช จัดงานวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี          30,000.00            30,000.00          30,000.00          30,000.00          30,000.00 ปีละ 1 ครั ง คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างเข้าร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงานอ่ืน และประชาชน

ส้านักปลัดฯ

11 โครงการประชุมประชาคมเพ่ือ
จัดท้าแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.
 ๒๕๖๑-๒๕๖5)

1.เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน2.เพ่ือ
เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาประเทศ  แผนยุทธศาสตร์
จังหวัด  แผนยุทธศาสตร์อ้าเภอ 
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อง
ของประชาชน

1 จัดการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาลใน
แต่ละชุมชน จ้านวน 5 ชุมชน
2.เพ่ือเพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ  แผน
ยุทธศาสตร์จังหวัด  แผนยุทธศาสตร์อ้าเภอ และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้องของประชาชน

         50,000.00            50,000.00          50,000.00          50,000.00          50,000.00 ประชาชนร้อยละ 70 
ของการมีส่วนร่วม

1.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถ่ินและตรงกับความ
ต้องการของประชาชน

ส้านักปลัดฯ

12 โครงการเทศบาลหรืออ้าเภอเคล่ือนท่ี เพ่ือรับฟังปัญหาและความคิดเห็น  
 รวมทั งข้อเสนอแนะจากประชาชน

เทศบาลหรืออ้าเภอจัดกิจกรรมพบประชาชน          20,000.00            20,000.00          20,000.00          20,000.00          20,000.00 ปีละ 1 ครั ง อ้าเภอร่วมกับท้องถ่ิน  ได้รับทราบปัญหา
ของประชาชนและด้าเนินการแก้ไขได้
ตรงตามความต้องการท่ีแท้จริงของ
ประชาชน

ส้านักปลัดฯ

13 โครงการจัดตั งศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.เพ่ือเปิดให้ประชาชนได้สืบค้น
ข้อมูลตาม พรบ.ข่าวสาร พ.ศ. 
2540
2. เพ่ือการประสานงาน

1.จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประจ้าศูนย์ จ้านวน 5 เคร่ือง
2. ติดตั งระบบแลนเช่ือมโยง

 -  -        100,000.00  -  - ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ 80

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทั งภายใน
และภายนอก

ส้านักปลัดฯ

14 โครงการจัดท้าวารสารเทศบาล
ต้าบลเมืองคง

- เพ่ือประชาสัมพันธ์เทศบาลให้
ประชาชนทราบ

จัดท้าวารสารเทศบาลต้าบลเมืองคง        100,000.00          100,000.00        100,000.00        100,000.00        100,000.00 ประชาชนได้รับทราบ
ข่าวสารของเทศบาล 
เพ่ิมขึ น ร้อยละ 80

เพ่ือประชาสัมพันธ์เทศบาลให้ประชาชน
ทราบและส่วนราชการต่างๆ

ส้านักปลัดฯ

15 ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย 
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ 
ซ่ึงมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ท่ีดิน และหรือส่ิงก่อสร้าง 
พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ

เพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆ

เพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ          30,000.00            30,000.00          30,000.00          30,000.00          30,000.00 สามารถพัฒนาระบบ
ต่างๆของเทศบาลได้ร้อย
ละ 90

เทศบาลสามารถน้าผลการประเมินมา
พัฒนาระบบต่างๆ

ส้านักปลัดฯ

➢ แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

แบบ ผ.  ๒
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2561 2562 2563 2564 2565
16 จัดการเลือกตั งนายกเทศมนตรี

ต้าบลเมืองคงและสมาชิกสภา
เทศบาลต้าบลเมืองคง

-เพ่ือด้าเนินการจัดการเลือกตั ง
นายกเทศมนตรีต้าบลเมืองคงและ
สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลเมืองคง

จัดการเลือกตั งนายกเทศมนตรีต้าบลเมืองคงและสมาชิกสภา
เทศบาลต้าบลเมืองคง

 -          200,000.00        200,000.00        200,000.00        200,000.00 ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

จัดการเลือกตั งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาฯและประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการเลือกตั ง

ส้านักปลัดฯ

17 ค่าบ้ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ้ารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

บ้ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย          50,000.00            50,000.00          50,000.00          50,000.00          50,000.00 สมาคมสันนิบาตฯ บ้ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

ส้านักปลัดฯ

18 โครงการจัดท้าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้เป็น
ประโยชน์ในการบริหารงานของ
เทศบาลเพ่ือสามารถจัดเก็บภาษีได้
ครบถ้วนและเป็นธรรมเพ่ือการ
จัดเก็บภาษีมีระบบท่ีแน่นอน 
สะดวกและรวดเร็ว

จัดท้าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมพื นท่ี
ทั งหมดในเขตเทศบาลต้าบลเมืองคง

       100,000.00          100,000.00        100,000.00        100,000.00        100,000.00 ปีละ 1 ครั ง สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนและเป็น
ธรรมมีระบบในการจัดเก็บรายได้ท่ี
แน่นอน สะดวกและรวดเร็ว

กองคลัง

19 โครงการติดตั งสัญญาณไวเลส เพ่ือบริการประชาชน ด้าเนินการติดตั งสัญญาณไวเลส  -            50,000.00  -  -  - ประชาชนได้รับประโยชน์
 ร้อยละ 80

ประชาชนได้ใช้บริการสัญญาณไวเลส ส้านักปลัดฯ

    1,150,000.00       1,400,000.00     1,550,000.00     1,450,000.00     1,450,000.00รวม จ านวน 19 โครงการ

➢ แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

แบบ ผ.  ๒
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
เทศบาลตำบลเมืองคง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
     ➢แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 
 
 
 

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน 

ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือและ
ปฐมพยาบาลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

สำหรับสนับสนุน
การบริการด้าน
สาธารณสุขท้ัง 5 
ชุมชนๆละ 
15,000  บาท 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

ประชาชนได ้
รับสนับสนุน
การบริการดา้น
สาธารณสขุ 
ทั้ง 5 ชุมชน 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

องค์กร
ประชาชน 

2 อุดหนุนโครงการแก้ไข
และป้องกันปัญหายา
เสพติดจังหวัด
นครราชสมีา  

-เพื่อสนับสนุนศูนย์
(ศพส.จ.) -เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
-เพื่อรองรับ
งบประมาณในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

ได้รับประโยชน์ 
100% 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตระหนัก
ถึงความสำคัญใน
การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

กอง
สาธารณสุขฯ 

จังหวัด 

3 อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดอำเภอคง 

เพื่อรณรงค์ให้เด็ก
และเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

เพื่อสนับสนุน
อำเภอคงในการ
ดำเนินงาน 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

100% ของ
งบประมาณที่

สนับสนุน 

เด็กและเยาวชน
ห่างไกลจากยา
เสพติดทุกประเภท 

กอง
สาธารณสุขฯ 

อำเภอ 

 

รวม จำนวน 3 โครงการ 
 

135,000 
 

135,000 
 

135,000 
 

135,000 
 

135,000  

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
เทศบาลตำบลเมืองคง 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชารติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี   
     ➢แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑ อุดหนุนโครงการแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนเร่งด่วน
เฉพาะหน้าโดยศูนยด์ำรง
ธรรม 

สนับสนุนอุดหนุน 
โครงการแก้ปญัหา
ความเดือดร้อน
เร่งด่วนเฉพาะ
หน้าโดยศูนย์ดำรง
ธรรม 

อุดหนุน 
โครงการแก้ปญัหา
ความเดือดร้อน
เร่งด่วนเฉพาะ
หน้าโดยศูนย์ดำรง
ธรรม 

30,000 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

1 แห่ง 
 
 
 
 

 

สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

สำนักปลดัฯ อำเภอคง 

2 อุดหนุนโครงการจัดตั้ง
สถานท่ีกลาง ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  อำเภอคง  จังหวัด
นครราชสมีา 

สนับสนุนอุดหนุน 
โครงการจดัตั้ง
สถานท่ีกลาง ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่  
อำเภอคง  จังหวัด
นครราชสมีา 

อุดหนุน 
โครงการโครงการ
จัดตั้งสถานท่ีกลาง 
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
อำเภอคง  จังหวัด
นครราชสมีา 

๒0,000 
 

๒0,000 
 
 

๒0,000 
 

๒0,000 
 
 

๒0,000 
 
 

1 แห่ง 
 
 
 
 
 

สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน
รวมถึงการ
ติดต่อ
ประสานงาน
ช่วยเหลือได้
อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 
 

สำนกัปลดัฯ เทศบาล
ตำบล 

เทพาลัย 

 

รวม จำนวน 2 โครงการ 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000  

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
เทศบาลตำบลเมืองคง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒  ด้านการพัฒนาการศึกษา 
     ➢แผนงานการศึกษา 

 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

๑ อุดหนุนโรงเรียนวันครู 
2502 

1. เพื่อให้นักเรียน
โรงเรียนวันครู 
2502 มีอาหาร
กลางวัน
รับประทาน 
2. เพื่อป้องกัน
เด็กเล็กเป็นโรค
ขาดสารอาหาร 
3.เพื่อให้เด็กมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

1. จ้างเหมาการ
ประกอบอาหาร
สำหรับนักเรียน
ของโรงเรียนวัน
ครู 2502 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

100% 
ของนักเรียน
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

นักเรียนของ
โรงเรียนวัน
ครู 2502  
มีอาหาร
กลางวัน
รับประทาน  
ทุกวัน 
 

กองการศึกษา โรงเรียนวัน
ครู 2502 

 

รวม จำนวน 1 โครงการ 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

1,600,000  

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
เทศบาลตำบลเมืองคง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี   
     ➢แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑ อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้างองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่นระดับอำเภอคง 
 

สนับสนุนอุดหนุน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้างระดับ
อำเภอคง 

อุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้าง 
อปท.ระดับ
อำเภอคง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1 แห่ง 
 
 
 
 

 

ศูนย์รวมข้อมลู
ข่าวสารจดัซื้อ
จัดจ้างอปท.
ระดับอำเภอ 

สำนักปลดัฯ อบต. 
เทพาลัย 

๒ อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ
พิธี และวันสำคญั 

สนับสนุนอุดหนุน 
โครงการจดังานรัฐ
พิธี และวันสำคญั  

อุดหนุน 
โครงการจดั
งานรัฐพิธี 
และวันสำคัญ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1 แห่ง 
 
 
 
 

 

ประชาชน 
ได้เข้าร่วมงาน 

สำนักปลดัฯ อำเภอคง 

๓ อุดหนุนโครงการร่วมปกป้อง  
และเทิดทูนสถาบันหลักของ
ชาติ 

สนับสนุนอุดหนุน
โครงการร่วม
ปกป้อง  และ
เทิดทูนสถาบัน
หลักของชาติ 

อุดหนุน
โครงการร่วม
ปกป้อง  และ
เทิดทูน
สถาบันหลัก
ของชาติ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1 แห่ง 
 
 
 
 

 

ประชาชน 
ได้เข้าร่วมงาน 

สำนักปลดัฯ อำเภอคง 

 

รวม จำนวน 3 โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลเมืองคง  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➢ แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการซ่อมแซมถนน 2150 
สายเมืองคง-ขามสะแกแสง 
(เริ่มตั้งแต่แยกโนนมะเกลือ เข้า
ในเขตเทศบาลตำบลเมืองคง) 

1.เพื่อให้เป็นถนนที่
ได้รับมาตรฐาน 
2.เพื่อความปลอด 
ภัยในการคมนาคม 

ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  หนา 0 .04 ม . กว้าง
เฉลี่ย 20 ม. ยาวประมาณ 450 
ม. หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 
9,000 ตร.ม. 

- - 5,184,000 - - 1 สาย ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมแซมถนน 2150 
สายเมืองคง – บ้านวัด  (เริ่ม
ตั้งแต่สี่แยกดอนใหญ่เข้าในเขต
เทศบาลตำบลเมืองคง) 
 

1.เพื่อให้เป็นถนนที่
ได้รับมาตรฐาน 
2.เพื่อความปลอด 
ภัยในการคมนาคม 

ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  หนา 0.04 ม . กว้ าง
เฉลี่ย  16.00 ม. ยาวประมาณ 
460.00 ม. หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่
น้อยกว่า 7,360.00 ตร.ม. พร้อม
ตีเส้นเครื่องหมายจราจร 

- - 4,149,000 - - 1 สาย ประชาชนได้ รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

รวม  จำนวน  ๒  โครงการ - - 9,333,000 - - - - - 
 
 
 
 

แบบ ผ.  ๒/๑ 
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

จัดซื อเคร่ืองขยายเสียงพร้อมล้าโพง -                  50,000.00          -                  -                  -               ส้านักปลัดฯ

๒ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซื อรถยนต์บรรทุกจ้านวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ ลแค็บ

-                  814,000.00        -                  -                  -               ส้านักปลัดฯ

๓ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื อตู้เก็บเอกสาร
แบบ 2 บานเล่ือน จ้านวน 6 ชุด ชุดละ 6,000 บาท
แบบ 2 บาน (มอก.) ตามราคาครุภัณฑ์กลาง จ้านวน 3 หลัง
หลังละ 5,500 บาท

-                  -                    52,500.00       -                  -               ส้านักปลัดฯ

๔ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ซื อเก้าอี พักคอย -                  10,000.00          -                  -                  -               ส้านักปลัดฯ
5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ซื อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 

30,000 บีทียูจ้านวน 6 เคร่ือง เคร่ืองละ 37,000 บาท
-                  222,000.00        -                  -                  -               ส้านักปลัดฯ

๖ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื อตู้เก็บเอกสาร
แบบ 2 บานเล่ือน จ้านวน 6 ชุดๆละ 6,000 บาท
แบบ 2 บาน (มอก.) ตามราคาครุภัณฑ์กลาง จ้านวน 3 
หลังๆละ 5,500 บาท

-                  -                    52,500.00       -                  -               กองคลัง

๗ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื อเคร่ืองสูบน ้าแบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาดท่อส่ง
ไม่น้อยกว่า 4 นิ ว สูบน ้าได้ 1,750 ลิตรต่อนาที  ขนาด 5 
แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุดจ้านวน ๒ เคร่ือง เคร่ืองละ 
๔๕,๐๐๐ บาท

-                  90,000 -                  -                  -               ส้านักปลัดฯ

ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หมวด งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเมืองคง  อ้าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานท่ี หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๘ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื อเคร่ืองสูบน ้าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อส่ง
ไม่น้อยกว่า 3 นิ ว สูบน ้าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที พร้อม
อุปกรณ์ครบชุดจ้านวน 2 เคร่ืองราคาเคร่ืองละ 16,000 บาท

-                           32,000.00 -                  -                  -               ส้านักปลัดฯ

๙ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื อเคร่ืองสูบน ้าแบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาดท่อ
ส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ ว สูบน ้าได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตรต่อนาที
 ขนาด 5 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุดจ้านวน 2 เคร่ืองราคา
เคร่ืองละ 13,400 บาท

-                           26,800.00 -                  -                  -               ส้านักปลัดฯ

๑๐ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

ซื อรถน ้าอเนกประสงค์พร้อมเครนจ้านวน 1 คัน -                       2,800,000.00 -                  -                  -               ส้านักปลัดฯ

๑๑ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

ชุดดับเพลิง  จ้านวน  2  ชุด ชุดละ 35,000  บาท -                           70,000.00 -                  -                  -               ส้านักปลัดฯ

๑๒ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

หัวฉีดด้ามปืน ชนิดอัลลอยค์มียางหุ้ม ชนิดปรับการไหลของ
น ้าได้ 4 ระดับ จ้านวน 2 หัว หัวละ 25,000 บาท

-                           50,000.00 -                  -                  -               ส้านักปลัดฯ

๑๓ แผนงานการรักษาความสงบภายในครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ถังเก็บน ้าขนาดความจุ 10,000 ลิตร จ้านวน 5 ถัง ถังละ 
35,000 บาท

-                  175,000.00        -                  -                  -               ส้านักปลัดฯ

14 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื อพัดลมติดผนังในห้องเรียน -                  10,000.00          -                  -                  -               กองการศึกษา
๑๕ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ซื อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 

30,000 บีทียู จ้านวน 4 เคร่ือง เคร่ืองละ 37,000 บาท
-                  148,000.00        -                  -                  -               กองการศึกษา

๑๖ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื อโต๊ะ เก้าอี โต๊ะและเก้าอี น่ังรับประทานอาหาร -                  80,000.00          -                  -                  -               กองการศึกษา
๑๗ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ซื อสแตนยืนรับกล่าวรายงาน -                  -                  5,000.00         -               กองการศึกษา
๑๘ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ซื อชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้บุนวมรับรองแขกจ้านวน 1 ชุด 40,000.00       -                  -                  -               กองการศึกษา

ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หมวด งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเมืองคง  อ้าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานท่ี หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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19 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสารทึบ2 บานเปิด   จ้านวน ๒ หลัง -                  20,000.00          -                  -                  -               กองการศึกษา
๒๐ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนทึบจ้านวน ๒ หลัง -                  16,000.00          -                  -                  -               กองการศึกษา
๒๑ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก  จ้านวน ๒ หลัง -                  16,000.00          -                  -                  -               กองการศึกษา
๒๒ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื อตู้เหล็กลิ นชักส่ีชั นทึบ  จ้านวน 2 หลัง -                  16,000.00          -                  -                  -               กองการศึกษา
23 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซื ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น 100,000.00     100,000.00        100,000.00     100,000.00     100,000.00  กองการศึกษา
24 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซื อโต๊ะ เก้าอี นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลเมืองคง -                  60,000.00          -                  -                  -               กองการศึกษา
๒๕ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ
เคร่ืองเล่น  CD  ,  DVD  จ้านวน  2 เคร่ือง -                  6,000.00            -                  -                  -               กองการศึกษา

๒๖ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

จัดซื อโทรทัศน์ แอลอี ดี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่
น้อยกว่า 48 นิ ว (มาตรฐานครุภัณฑ์กลาง) จ้านวน 5 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 21,300 บาท

-                  106,500.00        -                  -                  -               กองการศึกษา

๒๗ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

จัดซื อเคร่ืองขยายเสียงพร้อมล้าโพง จ้านวน 1 ชุด -                  30,000.00          -                  -                  -               กองการศึกษา

๒๘ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

จัดซื อชุดไมล์ลอย จ้านวน 1 ชุด -                  5,000.00            -                  -                  -               กองการศึกษา

๒๙ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

จัดซื อเคร่ืองกรองน ้าด่ืมส้าหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบล
เมืองคง จ้านวน 1 เคร่ือง

-                  50,000.00          -                  -                  -               กองการศึกษา

๓๐ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

จัดซื อเคร่ืองกรองน ้าด่ืมส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลเมืองคง  จ้านวน 1 เคร่ือง

-                  30,000.00          -                  -                  -               กองการศึกษา

ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หมวด งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)
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๓๑ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 
แบบตั งโต๊ะ จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ ว พร้อมอุปกรณ์
ครบชุดจ้านวน  2  เคร่ือง เคร่ืองละ 29,000 บาท

-                  58,000.00          -                  -                  -               กองการศึกษา

๓๒ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื อเคร่ืองปริ นเตอร์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด้า จ้านวน 
2 เคร่ือง เคร่ืองละ 7,900 บาท

-                           15,800.00 -                  -                  -               กองการศึกษา

๓๓ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื อตู้เก็บเอกสาร
แบบ 2 บานเล่ือน จ้านวน 6 ชุด ชุดละ 6,000 บาท
แบบ 2 บาน (มอก.) ตามราคาครุภัณฑ์กลาง จ้านวน 3 หลัง
หลังละ 5,500 บาท

-                                        -          52,500.00 -                  -               กองสาธารณสุขฯ

๓๔ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ซื อเคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร สามารถดูดฝุ่นหรือสามารถ
ดูดฝุ่นและน ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

       14,000.00 -                  -                  -               กองสาธารณสุขฯ

๓๕ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ซื อพัดลมจ้านวน 10ตัว                    -            10,000.00 -                  -                  -               กองสาธารณสุขฯ

๓๖ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซื อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ท่ีน่ัง ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี

                   -        1,288,000.00 -                  -                  -               กองสาธารณสุขฯ

๓๗ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซื อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน6 ล้อ แบบอัดท้ายปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 6,000 ซีซี

                   -        2,400,000.00 -                                     -   -               กองสาธารณสุขฯ

ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หมวด งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)
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๓๘ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื อเคร่ืองพ่นหมอกควัน ปริมาณการฉีดพ่นน ้ายาไม่น้อย
กว่า 40 ลิตรต่อช่ัวโมง  ถังบรรจุน ้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร  
ก้าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้าจ้านวน 2 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 59,000 บาท

                   -          118,000.00 -                  -                  -               กองสาธารณสุขฯ

๓๙ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซื อกล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอลความละเอียด 20 ล้าน
พิกเซลขึ นไป

                   -   19,300.00          -                  -                  -               กองสาธารณสุขฯ

๔๐ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดหาติดตั งเคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้ง 300,000.00     300,000.00        300,000.00     300,000.00     300,000.00  กองสาธารณสุขฯ

๔๑ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซื อเคร่ืองออกก้าลังกาย fitness 200,000.00     200,000.00        200,000.00     200,000.00     200,000.00  กองสาธารณสุขฯ

๔๒ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื อตู้เก็บเอกสาร
แบบ 2 บานเล่ือน จ้านวน 6 ชุด ชุดละ 6,000 บาท
แบบ 2 บาน (มอก.) ตามราคาครุภัณฑ์กลาง จ้านวน 3 หลัง
หลังละ 5,500 บาท

-                  -                    52,500.00       -                  -               กองช่าง

๔๓ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ซื อเคร่ืองขัดพื น มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ ว  ใช้
ไฟฟ้า จ้านวน ๑ เคร่ือง

20,000.00       -                    -                  -                  -               กองช่าง

๔๔ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซื อรถยนต์บรรทุกจ้านวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ
ธรรมดา

-                  -                    800,000.00     -                  -               กองช่าง

45 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

ติดตั งเครนสลิงติดตั งหลังรถบรรทุกขนาดไม่น้อยกว่า 2 ตัน 
4 ท่อนแขน 5 เหล่ียม พร้อมติดตั งชุดเครนวางบนรถ ฯลฯ
พร้อมติดตั งกระเช้าท่ีด้านปลายเครน พร้อมใช้งาน
(ครุภัณฑ์ใช้งานแล้ว)

750,000.00     -                    -                  -                  -               กองช่าง

ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หมวด งบประมาณ
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46 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ซื อเคร่ืองป๊ัมน ้า กองช่างมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทันสมัย สะดวก
ต่อการปฏิบัติงานรวดเร็วย่ิงขึ น

-                  -                    20,000.00       -                  -               กองช่าง

47 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื อเคร่ืองซัมเมอร์ส จ้านวน ๓ เคร่ือง -                  60,000.00          -                  -                  -               กองช่าง
48 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื อรอกโซ่  ขนาด  2  ตัน เป็นรอกแม่แรงชนิดแขวน ชัก

ด้วยมือ มีขอเกาะด้านบน 1 ตัว ขอเก่ียวยกน ้าหนักด้านล่าง 1
 ตัว

-                  -                    8,500.00         -                  -               กองช่าง

49 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื อเคร่ืองตบดินขนาดแรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน 
เคร่ืองยนต์เบนซิน  จ้านวน 1 เคร่ือง

-                  -                    21,000.00       -                  -               กองช่าง

50 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

ติดตั งระบบแผงโซลาเซลล์พร้อมอุปกรณ์ครบชุดติดตั งท่ี
ส้านักงานฯ ,ตลาด,  โรงฆ่าสัตว์ , หอประชุมฯ  ศูนย์ดับเพลิง
 , โรงเรียนอนุบาลฯและสถานท่ีท่ีส้าคัญของเทศบาลฯ

-                  -                    420,000.00     -                  -               กองช่าง

51 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

ติดตั งโคมไฟส่องสว่างโซลาเซลล์ในสวนสาธารณะจ้านวน 25
 ชุด ชุดละ 15,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

-                  -                    375,000.00     -                  -               กองช่าง

52 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

จัดซื อเคร่ืองตัดหญ้า จ้านวน 10 เคร่ือง  พร้อมใบมีด 100,000.00     -                    -                  -               กองช่าง

53 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื อแม่แรงตะเฆ่  ขนาด  3  ตันจ้านวน 1 เคร่ือง                    -   -                           15,000.00 -                  -               กองช่าง
54 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2

แบบตั งโต๊ะจอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ ว พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุดจ้านวน  2  เคร่ือง เคร่ืองละ 29,000 บาท

       58,000.00 -                                       -   -                  -               กองช่าง

ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หมวด งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเมืองคง  อ้าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานท่ี หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03
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2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
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55 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื อเคร่ืองปริ นเตอร์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด้า แบบ 
Network แบบท่ี 1จ้านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 16,000 บาท

       32,000.00 -                                       -   -                  -               กองช่าง

56 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน โต๊ะหมู่บูชา จ้านวน  ๒ ชุด        17,000.00 -                                       -   -                  -               ส้านักปลัดฯ

57 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เล่ือยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ ว                    -   -                             5,600.00 -                  -               กองช่าง

58 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เล่ือยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ ว                    -   -                             6,900.00 -                  -               กองช่าง

59 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔
 แรงม้า จ้านวน ๑๐ เคร่ือง

                   -            95,000.00                    -   -                  -               กองช่าง

60 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื อเล่ือยยนต์  มีเล่ือยยนต์ ในการปฏิบัติงานจ้านวน 
๓ เคร่ือง

                   -            27,000.00                    -                      -                   -   กองช่าง

61 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ซื อเคร่ืองขัดพื น มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ ว  
ใช้ไฟฟ้า จ้านวน ๑ เคร่ือง

                   -                         -          20,000.00                    -                   -   กองช่าง

62 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ซื อเคร่ืองป่ันหน้าปูน จ้านวน ๑ เคร่ือง                    -                         -          20,000.00                    -                   -   กองช่าง
63 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน โต๊ะหมู่บูชา จ้านวน  ๓ ชุด ชุดละ 8,500 บาท                    -            25,500.00                    -                      -                   -   ส้านักปลัด
64 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบ 1 จ้านวน 
๓๐ ชุด ชุดละ 22,000 บาท จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ ว

                   -          660,000.00                    -                      -                   -   กองการศึกษา

ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หมวด งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเมืองคง  อ้าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานท่ี หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03
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65 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองปริ นเตอร์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด้า แบบ 
Network จ้านวน ๑ เคร่ือง

                   -            20,000.00                    -                      -                   -   กองการศึกษา

66 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองสแกนเนอร์ จ้านวน 1 เคร่ือง                    -              3,000.00                    -                      -                   -   กองการศึกษา

67 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 
จ้านวน 1 ชุด

                   -              2,300.00                    -                      -                   -   กองการศึกษา

68 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองส้ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kva จ้านวน 1 ตัว                    -              6,100.00                    -                      -                   -   กองการศึกษา

69 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ้านวน 30 ตัว                    -   40,500.00                             -                      -                   -   กองการศึกษา

70 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

โต๊ะวางเคร่ืองปริ นเตอร์ จ้านวน 1 ตัว                    -   1,200.00                               -                      -                   -   กองการศึกษา

71 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

เก้าอี ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ จ้านวน 30 ตัว                    -   15,600.00                             -                      -                   -   กองการศึกษา

ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หมวด งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเมืองคง  อ้าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานท่ี หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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72 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จ้านวน 2 เคร่ือง

                   -   66,000.00                             -                      -                   -   กองการศึกษา

73 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองเจาะดินชนิดเคร่ืองยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ 
จ้านวน ๒ เคร่ือง

                   -   14,000.00                             -                      -                   -   กองช่าง

74 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จ้านวน ๑ เคร่ือง                    -   31,700.00                             -                      -                   -   กองช่าง
75 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว
เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ ว จ้านวน ๓ เคร่ือง                    -   33,000.00                             -                      -                   -   กองช่าง

76 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ จ้านวน ๑ คัน พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ                    -   -                    2,000,000.00                      -                   -   กองช่าง
77 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน ้า ขนาด ๗๕ มิลลิเมตร จ้านวน ๓ เคร่ือง                    -   27,300.00          -                                     -                   -   กองช่าง
78 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ
เคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองยนต์ดีเซล จ้านวน ๒ เคร่ือง                    -   104,000.00        -                                     -                   -   กองช่าง

79 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ เคร่ืองตัดถ่าง จ้านวน ๑ เคร่ือง                    -   900,000.00        -                                     -                   -   ส้านักปลัด

80 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดหาเก้าอี หลุยส์ จ้านวน ๑๐ ตัว                    -   -                    150,000.00                        -                   -   ส้านักปลัด
1,631,000.00 11,574,600.00 4,672,000.00 605,000.00    600,000.00 

ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หมวด งบประมาณ

รวม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลเมืองคง  อ้าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานท่ี หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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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)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
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     

แนวทางการ... 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

๒๐ 
(๓) 

 

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

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

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

(๒)  

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

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

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

(๓)  

 
 
 
 
 

ประเด็น... 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

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

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

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

 (๓)  

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

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

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

(๓)  

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

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

๖๐ 
(๑๐) 

 

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

(๑๐)  

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

(๑๐)  

ประเด็น... 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

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

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒  การติดตาม... 
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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 
 

แนวทาง... 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

- 133 - 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

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

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

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

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

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

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

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

๑๐  



 

 
 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

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

(๕)  

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

(๕)  

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

(๕)  

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

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

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

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

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕)  

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

(๕)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  
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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  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

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

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  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)  
        ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

เทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการ
จัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการ
กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

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

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

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

  

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

http://www.dla.go.th/
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      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การวัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที ่ ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 
   
 
 

 

(๑)  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
(๑.1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
  (1.๒) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยาก

มากขึ้น 
  (1.๓) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่

ทำได้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้  
  (๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   (๒.๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 
   (2.2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (2.3) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
   (2.4) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ  
แต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 

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

 
 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 


