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คำนำ 
 

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   เพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  
จึงต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนา
ท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนได้ โดยได้ดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  
 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมา
พิจารณา  ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมา
วิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสนอแนะผู้ บริหาร
ท้องถิ่น 

๔.  กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติละประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
   

  บัดนี้   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  ในคราวประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  3                         
ครั้งที่  1 /๒๕๖4  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และดำเนินการประกาศใช้ต่อไป   
 
 
 

(ลงชื่อ) ................................................................ผู้อนุมัติ 
              (นายสุริยะ  เลียนอย่าง) 

                                           ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
                                           วันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

 



   

สารบัญ 
 

 

เรื่อง                   หน้า 
                      
ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                        ๑ – ๒9 
 
ส่วนที ่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 30 – ๗4 
  
ส่วนที่  ๓  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ      
             ๑.  บญัชีสรุปโครงการพัฒนา                                   ๗5 – 79 
                  - แบบ ผ. ๐๑                                                 80 – 83  
                  - แบบ ผ. ๐๑/1                                                 84   
             ๒.  รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๒)                   85 – 142 
             3.  รายละเอียดโครงการที่นำมาจากแผนหมู่บ้านชุมชน  (แบบ ผ. ๐๒/๑)     143 
             4.  รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ  (แบบ ผ. ๐๒/2)       ๑44 – 146 
             5.  บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๓)          147 -152 
               
ส่วนที่  ๔  การติดตามและประเมินผล                    152 – 166 
ภาคผนวก   
 
 
 
 

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



~ 1 ~ 
 

ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
 
 

1.1  ที่ตั้งของตำบล   
        สภาตำบลหินโคน ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2539

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539  เดิมมี
หมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน และเม่ือปี 2546 ได้มีการแบ่งแยกหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองตะครอง เพ่ิมเป็นหมู่ที่ 
11 บ้านโคกพลวง ปัจจุบันจึงมีพ้ืนที่การปกครอง จำนวน 11 หมู่บ้าน มีนาย สุริยะ เลียนอย่าง เป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลคนปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 
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2) ลักษณะภูมิประเทศ 
            ลักษณะภูมิประเทศของตำบลหินโคน ส่วนมากเป็นที่ราบสูง มีลักษณะพื้นที่ลาดเอียงจากทิศตะวันออก
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 168 – 200 เมตร มีลำน้ำไหลผ่าน คือ คือลำ
ฉมวกไหลผ่านหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร มีหมู่บ้านจำนวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.) ลักษณะภูมิอากาศ 
          ลักษณะภูมิอากาศของตำบลหินโคน มีสภาพเช่นเดียวกับสภาพทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้ ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนตุลาคม 
– เดือนกุมภาพันธ์ มีลักษณะอากาศหนาวเย็นซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมาสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลด
ต่ำลงเรื่อยๆ จนถึงปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เดือน
พฤษภาคม ตำบลหินโคน อำเภอจักราช อยู่ห่างจากอ่าวไทยมากและมีภูเขาขวางก้ัน ฤดูร้อนค่อนข้างร้อนและแห้ง
แล้ง 
 
 
4.) ลักษณะดิน 
      ดินเป็นดินร่วนซุยและดินดำตะกอน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เหมาะสำหรับปลูกพืชไร่ 

 
 
 
 
 
 
 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 
1 บ้านหินโคน 282 
2 บ้านโนนเสมา 269 
3 บ้านโนนเสมา 115 
4 บ้านโนนมะนาว 180 
5 บ้านสวนปอ 143 
6 บ้านหัวละเลิง 157 
7 บ้านหนองจระเข้หิน 236 
8 บ้านโนนมัน 105 
9 บ้านหนองตะครอง 105 

10 บ้านหินโคนพัฒนา 109 
11 บ้านโคกพลวง 89 
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1.) เขตการปกครองตำบลหินโคน 
            ตำบลหินโคน มีการปกครอง แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือการปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 11 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครอง และมีกำนันเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสดในตำบล 
ตามลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ส่วนการปกครองรูปแบบที่สอง คือ การปกครองส่วนท้องถิ่น มีนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่บริหารงานราชการในเรื่องของการบริหารการพัฒนาตำบลหินโคน 
             ตำบลหินโคน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีระยะทางห่างจาก
อำเภอจักราช  9 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติดกับตำบลจักราช  อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันออก ติดกับตำบลหลุ่งประดู่, ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา   
  ทิศใต้  ติดกับตำบลหนองขาม  อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันตก ติดกับตำบลจักราช  อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
 

            องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน มีเนื้อที่ทั ้งหมดประมาณ 62.88 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
39,300 ไร่ 

 
2.) การเลือกตั้ง 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
 

  1.  นายสุริยะ         เลียนอย่าง           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
  2.  นายแว่น         จำเริญลาภ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
  3.  นายคำสิงห์         ทวยไธสง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
  4.  นางธนพรรณ        ทวยไธสง    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน   

   

 
โครงสร้างคณะผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก 
อบต. 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 
 

คณะผู้บริหาร ระดับการศึกษา 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปริญญาโท 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประถมศึกษา 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประถมศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 

1.  นายสมเดช  บุตรศรีภูม ิ          สมาชิกสภา  อบต.หนิโคน  หมู่ที่  1 
2.  นายคำใบ  ธิษาชัย  สมาชิกสภา  อบต.หินโคน  หมู่ที่  2 
3.  นายสมบูรณ์  พรหนองแสน สมาชิกสภา  อบต.หินโคน  หมู่ที่  3 
4.  นายทองสุข  ชำนาญไพร         สมาชิกสภา  อบต.หินโคน  หมู่ที่  4 (ประธานสภาฯ) 
5.  นายไพศาล  ผันณรงค์  สมาชิกสภา  อบต.หินโคน  หมู่ที่  5 
6.  นายสาธิต  ทุ่งฤทธิ์           สมาชิกสภา  อบต.หนิโคน  หมู่ที่  6 
7.  นางวงเดือน  บุลานาผาย สมาชิกสภา  อบต.หินโคน  หมู่ที่  7 (รองประธานสภาฯ) 
8.  นายชัดชัย  กลิ่นหอม    สมาชิกสภา  อบต.หินโคน  หมู่ที่  8 
9.  นายสมภพ  เรืองศักดิ์  สมาชิกสภา  อบต.หินโคน  หมู่ที่  9 
10. นายสุรเชษฐ์  ปัตตายะสา    สมาชิกสภา  อบต.หินโคน  หมู่ที่  10 
11. นายสุรชัย  กลั่นสาร  สมาชิกสภา  อบต. หินโคน  หมู่ที่  11 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จำนวน  ๕  สำนัก/กอง) 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

๑.  สำนักงานปลัด 
(1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา 
(2)  หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา 
(3)  นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา 
(4)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา 
(5)  นิติกร  จำนวน 1 อัตรา 
(6)  เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา 
(๗)  เจ้าพนักงานงานป้องกันฯ จำนวน 1 อัตรา  

-  พนักงานจ้าง  
    (๑)  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา 
    (๒)  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานป้องกันฯ จำนวน 1 อัตรา 
    (3)  พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 
    (4)  พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 
    (5)  ยาม จำนวน 1 อัตรา 
    (6)  คนงาน จำนวน 1 อัตรา 

๒.  กองคลัง 
(1)  ผู้อำนวยการกองคลัง  จำนวน 1 อัตรา 
(2)  นักวิชาการคลัง  จำนวน 1 อัตรา 
(3)  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา 
(4)  นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา 
(5)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 
(6)  เจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา 

-  พนักงานจ้าง   
   (๑)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา 
    
 

๓. กองช่าง 
(1)  ผู้อำนวยการกองช่าง   จำนวน 1 อัตรา 
(2)  นายช่างโยธา (ว่าง)  จำนวน 1 อัตรา 
(3)  นายช่างโยธา (ว่าง) จำนวน 1 อัตรา 
(4)  เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 

-  พนักงานจ้าง   
   (๑)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน  2  อัตรา 
     

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น ทั้งหมด  ๕  ส่วนราชการ 1 หน่วยงาน
รวมทั้งสิ้น  42  อัตรา  โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 
  

พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
๔.  กองการศึกษา 

(1)  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา 
(2)  นักวิชาการศึกษา   (ว่าง)    จำนวน 1 อัตรา  
(๓)  ครู  จำนวน  2  ตำแหนง่ 

-  พนักงานจ้าง   
   (๑)  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  จำนวน  1  อัตรา 
   (2)  ผู้ดูแลเด็ก           จำนวน  1  อัตรา 

๕.  กองสวัสดิการสังคม 
(1) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  จำนวน 1 อัตรา 
(2) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จำนวน 1 อัตรา 

-  พนักงานจ้าง   
   (๑)  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  จำนวน  1  อัตรา 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
(1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา  
รวม จำนวน  42  คน  
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1.  สำนักงานปลัด 

            มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ การ
จัดทำทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิก อบต. การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให้
คำปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง  บังคับบัญชา  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  
การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทัง้หมด  การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  9  งาน  คือ 

1.1  งานบริหารทั่วไป   
   -  งานสารบรรณ 
   -  งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 
   -  งานบริหารงานบุคคล 
   -  งานเลือกตั้ง 
   -  งานวิชาการเกษตร 
   -  งานกิจการสภา 
   -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
   -  งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 
   -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  1.2  งานนโยบายและแผน   
  -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
  -  งานวิชาการ 
  -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
  -  งานงบประมาณ 
  -  งานข้อบัญญัติ  อบต. 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
1.3  งานกฎหมายและคดี   

  -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
  -  งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
  -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
  -  งานระเบียบการคลัง 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
1.4  งานเทศกิจ 
          - งานเทศกิจ 
          - งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
          - งานสนับสนุนและบริการ 
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          - งานอำนวยการ 
          - งานป้องกัน 
          - งานชว่ยเหลือฟ้ืนฟู 
          - งานกู้ภัย 
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1.6 งานส่งเสริมการเกษตร 
        - งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี 
        - งานส่งเสริมปรับปรุงขยายพันธุ์พืช 
        - งานป้องกันรักษาโรคและศัตรูพืช 
        - งานเพาะชำและปุ๋ยเคมี ปุ๋ยหมัก 
        - งานส่งเสริมการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
        - งานป้องกันรักษาโรคและสัตว์ 
1.7 งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
       - งานวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี 
       - งานส่งเสริมปรับปรุงขยายพันธุ์สัตว์ 
       - งานป้องกันรักษาโรคและสัตว์ 
1.8 งานการเจ้าหน้าที ่
       - งานสุขาภิบาลทั่วไป 
       - งานสุขาภิบาลโรงงาน 
       - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
1.9  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

  -  งานสุขาภิบาลทั่วไป 
  -  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
  -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

2.  กองคลัง     
            มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงินการเบิก
จ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่างๆ  การ
เบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและนำส่งเงินคงเหลือประจำวันการรับ  และจ่ายขาดเงิน
สะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของอบต.     
ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บ ภาษี  
การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน คือ  

2.1 งานการเงินและบัญชี      
   -  งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน 
   -  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
   -  งานเก็บรักษาเงิน 
   -  งานการบัญชี 
   -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
   -  งานการเงินและงบทดลอง 
   -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
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  2.2  งานพัฒนารายได้    
  -  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
  -  งานพัฒนารายได้ 
  -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
  -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

  2.3  งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน    
  -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
  -  งานพัสดุ 
  -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
 

3.  กองช่าง   
            มีภาระหน้าที่เกี ่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการ ใช้จ่ายเงินของ  อบต.การอนุมัติ เพ่ือ 
ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงซ่อม และจัดทำทะเบียน  สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.การให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง แก่
อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์   และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ 
  3.1  งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง      

-  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
  -  งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
  -  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
  -  งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร     
  -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
  -  งานวิศวกรรม 
  -  งานประเมินราคา 
  -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
  -  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
  -  งานออกแบบ 

  3.3  งานสาธารณูปโภค     
  -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
  -  งานระบายน้ำ 
  -  งานจัดตกแต่งสถานที่ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.4  งานผังเมือง    

  -  งานสำรวจและแผนที่ 
  -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
  -  งานควบคุมทางผังเมือง 
       -  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
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4.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การ

แนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การ
จัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการ
วางโครงการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบ  การพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน
และแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง   แบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น  ๓  งาน  คือ 
  4.1  งานบริหารงานการศึกษา    

  -  งานบริหารวิชาการ 
  -  งานนิเทศการศึกษา 
              -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    

  -  งานห้องสมุด  พิพิทธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา 
  -  งานกิจการศาสนา 
  -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
  -  งานกีฬาและนันทนาการ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
4.3  งานฝ่ายกิจการโรงเรียน 

  -  งานจัดการศึกษา 
  -  งานพลศึกษา 
  -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลการเรียน 
  -  งานบริการและบำรุงสถานศึกษา 
  -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

5.  กองสวัสดิการสังคม 
             มีภาระหน้าที่เกี่ยวการงานสวัสดิการสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห การ
ส่งเสริมสวัสดิ์ภาพเด็กและเยาวชนผู้สูอายุ  ผู้พิการ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน และชุมชน
แออัด การสงเสริมกีฬา การจัดใหมีและ สนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมงานประเพณีทองถิ่น และ
กิจกรรมทางศาสนา งานหองสมุด และ งานสวนสาธารณะ การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงาน
สวัสดิการสังคม และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  มีทั้งหมด  ๓  งาน  ดังนี้ 
  5.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
                               -  งานพัฒนาชุมชน 
                               - งานส่งเสริมอาชีพแก่เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
                               - งานส่งเสริมสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
                               - งานให้คำปรึกษาแก่เด็ก เยาวชน คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
                               - งานประสานกับหน่วยงานอ่ืน 
                               - งานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาชุมชน 
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          5.2 งานสังคมสงเคราะห์       
-  งานสงเคราะหป์ระชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พ่ึง 
-  งานสงเคราะหผ์ู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 
-  งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ คนด้อยโอกาส 
-  งานให้คำปรึกษา นำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับคำปรึกษา 
-  งานประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ 

  5.3  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี     
  -  งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน 
  -  งานพัฒนาสตรีและเยาวชน 

-  งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี 
 

6. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
            มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  งานการตรวจสอบความ
ถูกต้อง และเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษา
หลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทระพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุม
ภายในของหน่วยตรวจรับ รายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ แนว
ทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่นๆที่เกี ่ยวข้องและได้รับมอบหมาย           
มีทั้งหมด 4 งาน ดังนี้ 
                   6.1 งานตรวจสอบบัญชี 
                             - งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
                              - งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
                              - งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท 
                              - งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้ 
                   6.2 งานตรวจสอบทรัพย์สิน 
                             - งานตรวจสอบทรัพย์สินของ อบต. 
                              - งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา 
                              - งานตรวจสอบการปกระทำประโยชน์ทรพัย์สินของ อบต. 
                   6.3 งานตรวจสอบด้านการจัดการ 
                             - งานตรวจสอบนโยบายและแผน 
                              - งานตรวจสอบโครงสร้างและการสื่อสารภายใน 
                              - งานตรวจสอบระบบงานและติดตามประเมินผล 
                              - งานตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ 
                   6.4 งานตรวจสอบการบริหารงานบุคคล 
                             - งานตรวจสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
                              - งานตรวจสอบ การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง 
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จำนวนพนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (พ.ศ. 25๖4 – 2566) ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 /2564
ได้กำหนดอัตรากำลังไว้พร้อมนี้ อัตรา แยกเป็น ดังนี้  (ข้อมูล ณ วันที่  ๒5 มิถุนายน 64)  
          8.2 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง 
                 องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง จากภารกิจที่จะดำเนินการในแต่ละ
ส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนำมา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ
และปริมาณงาน และเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้
การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมากรอกข้อมูลลงใน
กรอำบอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้ 
                 องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับกลาง) และมีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานระดับต้น) เป็นผู้บริหารสูงสุด  แบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
               (1) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย 
                    - หวัหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)                 จำนวน          1     อัตรา 
                    - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                              จำนวน          1     อัตรา 
                    - นิติกร                                                          จำนวน          1     อัตรา 
                    - นักทรัพยากรบุคคล                                          จำนวน          1     อัตรา 
                    - เจ้าพนักงานธุรการ                                           จำนวน          1     อัตรา 
                    - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              จำนวน          1     อัตรา 
                    ลูกจ้างประจำ 
                    - ภารโรง                                                         จำนวน          1     อัตรา 

         พนักงาจ้าง 
                    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                    จำนวน          1     อัตรา 
                    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      จำนวน          1     อัตรา 
                    - พนักงานขับรถยนต์                                          จำนวน          1     อัตรา 
                    - พนักงานขับรถยนต์                                          จำนวน          1     อัตรา 
                    - พนักงานขับรถยนต์                                          จำนวน          1     อัตรา 
                    - ยาม                                                            จำนวน          1     อัตรา 
                    - คนงาน                                                         จำนวน          1     อัตรา 

                                                   รวม                     จำนวน          16    อัตรา 
    
     (2) กองคลัง ประกอบด้วย 
         - ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)           จำนวน          1     อัตรา 
         - นักวิชาการเงินและบัญชี                                     จำนวน          1     อัตรา 
         - นักวิชาการจัดเก็บรายได้                                     จำนวน          1     อัตรา 
         - นักวิชาการคลัง                                               จำนวน          1     อัตรา 
         - เจ้าพนักงานการเงินละบัญชี                                จำนวน          1     อัตรา 
         - เจ้าพนักงานพัสดุ                                             จำนวน          1     อัตรา 
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         พนักงานจ้าง 
          - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
                                                   รวม                     จำนวน          7    อัตรา 
    
    (3) กองช่าง ประกอบด้วย 
         - ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)                 จำนวน          1     อัตรา 
         - เจ้าพนักงานธุรการ                                           จำนวน          1     อัตรา 
         - นายช่างโยธา                                                  จำนวน          1     อัตรา (ว่าง) 
         - นายช่างโยธา                                                  จำนวน          1     อัตรา (ว่าง) 
         พนักงานจ้าง 
         - ผู้ช่วยนายช่างโยธา                                            จำนวน          1     อัตรา 
         - ผู้ช่วยนายช่างโยธา                                            จำนวน          1     อัตรา 
                                                 รวม                     จำนวน          6    อัตรา 
 
     (4) กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประกอบด้วย 
         - ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา)จำนวน          1     อัตรา 
         - นักวิชาการศึกษา                                             จำนวน          1     อัตรา 
         พนักงานจ้าง 
         - ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก                                              จำนวน          1     อัตรา 
         - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                     จำนวน          1     อัตรา 
         - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)                                            จำนวน          1     อัตรา 
         - ผู้ดูแลเด็ก                                                       จำนวน          1     อัตรา 
                                                 รวม                     จำนวน          9    อัตรา 
 
    (5) กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย 
         - ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) จำนวน          1     อัตรา 
         - เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                                                  จำนวน          1     อัตรา 
         พนักงานจ้าง 
         - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                                                       จำนวน          1     อัตรา 
                                                               รวม                     จำนวน          3    อัตรา 
 
     หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 
        - นักวิชาการตรวจสอบภายใน                                                จำนวน          1     อัตรา 
                                                               รวม                     จำนวน          1    อัตรา 
                                                               รวมทั้งสิ้น              จำนวน          42    อัตรา 
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การวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง 
กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
ส่วนราชการ กรอบ 

อัตรา 
กำลัง
เดิม 

อัตราตำแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ช่วงเวลา 3 ปี 

ข้างหน้า 
 

เพ่ิม/ลด หมาย
เหตุ 

64 65 66 64 65 66  

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับกลาง)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานระดับต้น) 
สำนักปลัด (01) 
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)                
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.)                              
นิติกร (ชก.)                                                          
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)                                          
เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.)                                            
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ชง.)              
ลูกจ้างประจำ (ภารโรง)                                                          
พนักงาจ้าง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                     
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       
พนักงานขับรถยนต์                                                    
พนักงานขับรถยนต์                                             
พนักงานขับรถยนต์                                             
ยาม                                                               
คนงาน                                                                   
กองคลัง (04) 
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)                     
นักวิชาการเงินและบัญชี  (ชก.)                                               
นักวิชาการจัดเก็บรายได้  (ชก.)                                              
นักวิชาการคลัง  (ชก.)                                                         
เจ้าพนักงานการเงินละบัญชี                                         
เจ้าพนักงานพัสดุ                                                        
พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 

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

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

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

 
 



~ 15 ~ 
 

ส่วนราชการ กรอบ 
อัตรา 
กำลัง
เดิม 

อัตราตำแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ช่วงเวลา 3 ปี 

ข้างหน้า 
 

เพ่ิม/ลด หมาย
เหตุ 

64 65 66 64 65 66  

กองช่าง (05) 
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)                  
เจ้าพนักงานธุรการ                                            
นายช่างโยธา                                                           
นายช่างโยธา                                                            
พนักงานจา้ง 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา                                                           
ผู้ช่วยนายช่างโยธา                                                      
 
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม (08) 
ผู ้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา)
นักวิชาการศึกษา  
ครู ค.ศ.2 
ครู ค.ศ.1                                                      
พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก                                                         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                               
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)                                                       
ผู้ดูแลเด็ก                                                                 
 
กองสวัสดิการสังคม (11) 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ (นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม)  
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                                                 
พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                                                        

                                                               
หน่วยตรวจสอบภายใน  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน                                                 
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ด้านการคลังท้องถิ่น 
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บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน   มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบล  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานขององค์การ
บริหารส่วนตำบล  เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานต่างๆ   เช่น  การ
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาตำบล , ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน , ประชุมการจัดอบรมกระบวนการ
ชุมชนเข้มแข็ง  การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ 

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน มีสภาพทั่วไปของ
พื้นที่เป็นที่ราบสูง ลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความสูงจากระดับน้ำทะเล 168 – 
200 เมตร มีแหล่งน้ำคือ ลำฉมวกไหลผ่านจำนวน 8 หมู่บ้าน เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศทั่วไปของเขตพื้นที่ตำบลหินโคน มีความคล้ายคลึงภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยทั่วไปจำแนกได้ดังนี้ 
  ฤดูร้อน เริ่มต้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็นระยะ
เวลานานความชื้นในอากาศมีน้อย และมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ 35 - 40 องศาเซลเซียส           
  ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้าคะนองลมแรง
กว่าปีทีแ่ล้วและมีภาวะฝนทิ้งช่วงในบางช่วง ปริมาณน้ำฝนเกณฑ์เฉลี่ย 501 มิลลิเมตร ต่อปี  

ฤดูหนาว เริ ่มต้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 15 องศา
เซลเซียส 

๑.4  ลักษณะของดิน  สภาพดินเป็นดินร่วนซุย และดินดำตะกอน มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เหมาะ
สำหรับปลูกพืชไร่ 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ  มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค - บริโภค เป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำและก่อสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อเพียงพอ
กับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ลำห้วย  2 แห่ง  สระน้ำ  30 แห่ง 
    หนองน้ำ 3 แห่ง  บ่อน้ำตื้น - แห่ง 
    ลำคลอง  4 แห่ง  บ่อบาดาล 1 แห่ง 
    บึง  - แห่ง  อ่างเก็บน้ำ - แห่ง 
    แม่น้ำ  - แห่ง  ฝาย  6 แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง  เหมือง  - แห่ง 

1.6  ลักษณะของไม้/ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน มีทรัพยากรป่าไม้(ป่าโคกรัก)  
และมีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูก ลักษณะของต้นไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ และทางราชการปลูกในวันสำคัญ   
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 2.1 เขตการปกครอง  องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประกอบด้วยหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่  1  บ้านหินโคน  ผู้ปกครอง  นายหาญณรงค์  คุณสาร     ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  2  บ้านโนนเสมา  ผู้ปกครอง  นายทิวา  ปุลาสะเก   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3  บ้านโนนเสมา  ผู้ปกครอง  นายสนั่น  พรมพิลา                 ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  4  บ้านโนนมะนาว  ผู้ปกครอง  นายสมหมาย  มนทองหลาง   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 5  บ้านสวนปอ  ผู้ปกครอง  นายบุญสวย  แพนไธสง   ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่  6  บ้านหัวละเลิง    ผู้ปกครอง  นางสาวประภาภรณ์ จำเลิญลาภ  กำนัน       

 หมู่ที่  7  บ้านหนองจระเข้หิน ผู้ปกครอง  นายเกริกฤทธิ์  เจียนรัมย์   ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่  8  บ้านโนนมัน  ผู้ปกครอง  นายไพศาล ทิศกระโทก   ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่  9  บ้านหนองตะครอง ผู้ปกครอง  นายบันลือ  กุดนอก       ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่  10  บ้านหินโคนพัฒนา ผู้ปกครอง  นางบุญมา  ควบพิมาย    ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่  11  บ้านสวนโคกพลวง ผู้ปกครอง  นายชาตรี เพชรนอก       ผู้ใหญ่บ้าน  
 

 2.2 การเลือกตั้ง   
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน มีทั้งหมด  11  หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ

เลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕5  ประชาชนมาใช้
สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  3,772 คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
4,830   คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗8.09  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 3,772 
คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  4,830  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗8.09  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้าง
สูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ตำบล คือ ขอความร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงาน
อำเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้
และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่อง
จากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64)   
    -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  5,357  คน 
   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  5,357  คน 
  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕64) 

-  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  3,941  คน  จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น  5,357  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗3.56   
   -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  3,941 คน  จากผู้
มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  5,357  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗3.56 

 
 
 
 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร   
 

จำนวน  11  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖4) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน)  

๑ หินโคน 929 457 472 

๒ โนนเสมา 269 552 567 

๓ โนนเสมา 115 228 242 

๔ โนนมะนาว 180 367 336 

๕ สวนปอ 143 236 239 

6 หัวละเลิง 157 331 327 

7 จระเข้หิน 236 399 416 

8 โนนมัน 105 187 194 

9 หนองตะครอง 105 180 177 

10 หินโคนพัฒนา 109 240 250 

11 โคกพลวง 89 140 163 

รวมทั้งสิ้น 1,790 3,317 3,317 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอจักราช  ณ เดือน  เมษายน  พ.ศ. 25๖4 

๓.  ประชากร 
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หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอจักราช  ณ เดือน  เมษายน  พ.ศ. 25๖4 

 

 

 

 
ที ่

หมู่บ้าน 

จำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี) 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 พ.ศ. 25๖4 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  

1 หินโคน 478 456 477 456 472 457 472 455 472 457 472 457 
2 โนนเสมา 580 561 580 561 567 552 567 552 567 552 567 552 
3 โนนเสมา 229 217 229 217 240 230 240 230 242 228 242 228 
4 โนนมะนาว 335 372 335 372 336 367 336 367 336 367 336 367 
5 สวนปอ 234 230 234 230 239 236 239 236 239 236 239 236 
6 หัวละเลิง 318 324 318 324 327 331 327 331 327 331 327 331 
7 จระเข้หิน 417 394 417 394 416 399 416 399 416 399 416 399 
8 โนนมัน 195 185 195 185 193 188 193 188 193 188 193 188 
9 หนองตะครอง 173 170 173 170 175 182 175 182 175 182 175 182 

10 หินโคนพัฒนา 252 232 252 232 252 238 252 238 252 238 252 238 
11 โคกพลวง 167 141 167 141 163 140 163 140 163 140 163 140 

รวม 
3,378 3,281 3,373 3,287 3,383 3,317 3,383 3,314 3,386 3,319 3,383 3,317 

6,659 6,660 6,700 6,697 6,705 6,700 
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3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

ประชากร 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖4) 

ประชากร หญิง ชาย ช่วงอายุ 

จำนวนประชากรเยาวชน 604 671 อายุต่ำกว่า  ๑๘  ปี 

จำนวนประชากร 1,647 1,575 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ป ี

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 264 229 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี 

รวม 2,515 2,475 ทั้งสิ้น  4,990  คน 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอจักราช ณ เดือน  เมษายน  พ.ศ. 25๖4 
 

      
   
  4.1  การศึกษา  
  ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดยมี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน จำนวน  ๒ แห่ง มีโรงเร ียนสังกัด สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จำนวน  4  แห่ง  ตามข้อมูล  ดังนี้   
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖๒ 
จำนวนนักเรียน 

หมู่ที่ 2 ขวบ 3 ขวบ รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินโคน 1 17 11 28 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินโคน 2 2 23 31 54 

รวม 40 42 82 

  
➔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินโคน   

-  มีครูผู้ดูแลเด็ก  จำนวน    1  คน    
-  มีผู้ดูแลเด็ก           จำนวน    1    คน 

  ➔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินโคน 2   
-  มีครูผู้ดูแลเด็ก   จำนวน    1  คน    
-  มีผู้ดูแลเด็ก           จำนวน    2   คน 

 
 
 
 
 
 

4.  สภาพทางสังคม 
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   ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน    จำนวน  11    แห่ง  ดังนี้   
     หมู่ที่  1  บ้านหินโคน    
     หมู่ที่  2  บ้านโนนเสมา 
     หมู่ที่  3  บ้านโนนเสมา 

หมู่ที่  4  บ้านโนนมะนาว 
หมู่ที่  5  บ้านสวนปอ 
หมู่ที่  6  บ้านหัวละเลิง 
หมู่ที่  7  บ้านหนองจระเข้หิน 
หมู่ที่  8  บ้านโนนมัน 
หมู่ที่  9  บ้านหนองตะครอง 
หมู่ที่  10  บ้านหินโคนพัฒนา 
หมู่ที่  11  บ้านโคกพลวง 

 
สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังโพธิ์ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จำนวน  ๑  แห่ง  เพื่อเป็น
องค์กรเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ที่มีการดำเนินงานในด้านต่างๆ 
เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหินโคน ภายใต้หลักการ “เด็กนำผู้ใหญ่หนุน”  ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล 
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม      
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  โดยสภาเด็กและเยาวชนมีสำนักงานตั้งอยู่ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลหิฯโคน  อำเภอ
จักราช  จังหวัดนครราชสีมา  โดยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบิหารสภาเด็กและเยาวชน  เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน และประสานงานการดำเนินการของสภาเด็กและเยาวชน   
 

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 

ชื่อสถานศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา รวม 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 ๑. โรงเรียนบ้านหินโคน 5 9 7 12 13 9 12 12 12 91 

 ๒. บ้านสวนปอ 0 7 5 12 8 7 6 9 13 67 
 ๓. โรงเรียนบ้านหนองจระ       
     เข้หิน 0 4 13 11 17 13 15 11 15 99 
 4. โรงเรียนเสมาอุปถัมป์  0 17 22 32 24 21 26 23 31 196 

รวมทั้งสิ้น 5 37 47 67 62 50 59 55 71 453 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ วันที่ 10 เมษายน ๒๕๖4 
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4.2  สาธารณสุข     

               -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินโคน  จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บ้านหินโคน  หมู่ที่  1 
  -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  11  แห่ง  หมู่ที่  1 – 11 
          -   อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 

    
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินโคน 

วิสัยทัศน์  “บริการใกล้ใจ  ก้าวใหม่เทคโนโลยีฯ  คนหินโคนแข็งแรง” 

พันธกิจ   ๑.  พัฒนาระบบสารสนเทศให้เชื่อมโยงงานข้อมูลชุมชน 
  ๒.  จัดระบบบริการตามมาตรฐาน 
  ๓.  จัดบริการด้านสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 
  ๔.  พัฒนาชมรมสร้างสุขภาพให้เข้มแข็ง เป็นตำบลแข็งแรง 

 
๔.๓  อาชญากรรม 

  องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และทำลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิด
เหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการ
แก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ในปีงบประมาณ 2564 นั้นได้บรรจุโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2565 เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาล
ที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของ
กลุ่มวัยรุ ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก        
การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู ้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ        
ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  
ผู้นำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะ
แก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้              

๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอจัก

ราช ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนทราบนั้นพบว่า ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน มีผู้ที่ติด
ยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่ าได้รับความร่วมมือกับทาง
ผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที ่เท่านั ้น เช่น การณรงค์        
การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลหินโคนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพ่ือนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
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 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
(๔)  ดำเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน  
(๕)  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(๖)  ดำเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(๗)  ดำเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(๘)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(๙)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  
(๑๐) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 
 
 

 
 
 
            5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ไม่มี บขส. แต่จะเป็นเส้นทางที่รถประจำทางวิ่งผ่านโดยวิ่งจาก
ขนส่งนครราชสีมา ผ่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอจักราช  อำเภอห้วยแถลง ปลายทางคือจังหวัดสุรินทร์ 

 ๕.๖  เส้นทางคมนาคม 
การคมนาคมของตำบลหินโคน มีเส้นทางที่สามารถเข้ามาสู่ตัวตำบลได้  1  เส้นทางหลัก  ดังนี้ 

      ถนนทางหลวงหมายเลข  226   สายนครราชสีมา - อุบลราชธานี 
              

  ถนนภายในตำบล 
  1.  ถนน คสล.  จำนวน  56  สาย  สภาพใช้งานได้ดี 

2.  ถนนลูกรังในหมู่บ้าน จำนวน  6  สาย สภาพใช้งานได้ดี แต่จะลำบากในฤดูฝน 
                    3.  ถนนดินเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง  จำนวน  ๒  สาย  สภาพใช้งานได้
ดี แต่จะลำบากในฤดูฝน 

  สะพาน    จำนวน   ๑    สะพาน 
  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
   -  รถโดยสารประจำทาง  สายจังหวัดนครราชสีมา - จังหวดัสุรินทร์ 
   -  รถไฟ (รฟท.)   สายกรุงเทพฯ – อุบลราชธานี 
  
 
 
 
 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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5.2 การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า
ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการ
ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับ
ถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  
และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และ
ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

๕.๓ การประปา 
การประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน มีกิจการประปา 1 หมู่บ้าน และหมู่บ้านได้

บริหารจัดการเอง 10 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์  แต่จะมีปัญหาในปีที่ผ่านมามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
ได้แก้ไขปัญหาโดยการใช้เครื่องสูบน้ำจากสระหนึ่งไปยังอีกสระที่ใช้ระบบประปาและสามารถแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นำโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ำบรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น 
เพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง   
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก  สระประปาหมู่บ้าน  
แหล่งน้ำผิวดิน อ่างเก็บน้ำลำฉมวก 

 
 

         5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  ไมม่ีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้

นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  สำหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร  ใช้อยู่ 
      5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  ไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณียจ์ากไปรษณีย์ประจำ
อำเภอ  ซึ่งมี  จำนวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.3๐ –  ๑๖.3๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  
หยุดวันอาทิตย์   
  -  มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง 11 หมู่บ้าน 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
  -  องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบางรายการที่
ยังคาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ในการดำเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น       
แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 
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 6.1  การเกษตร 
  พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมี
กิจกรรมการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ทำนา  รองลงมา  คือ ทำไร่  เลี้ยงสัตว์  รับจ้าง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ 
ซึ่งไม่สามารถจำแนกเป็นรายหมู่บ้านได้  คือ ทำสวนยางพารา ตามลำดับ (ข้อมูล จปฐ. ปี 25๖๒) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางการปลูกพืชเศรษฐกิจและการประมงของตำบลหินโคน 
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล 

ชื่อหมู่บ้าน การปลูกพืชไร่(จำนวนครัวเรื่อนที่ปลูก) การทำประมงน้ำจืด 
ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง งาดำ ขาย บริโภค 

หินโคน 126 5 6 - - - 

โนนเสมา 220 150 110 - - - 

โนนเสมา 70 40 20 - - - 

โนนมะนาว 80 62 22 - 15 20 

สวนปอ 81 47 2 - - - 

หัวละเลิง 100 40 18 30 - - 

จระเข้หิน 150 80 20 70 - - 

โนนมัน 75 23 21 - - - 

หนองตะครอง 51 5. 25 - - - 

หินโคนพัฒนา 88 18 7 10 - - 

โคกพลวง 60 30 15 - - - 

รวม 1,101 545 266 110 15 20 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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แหล่งตลาดทางการเกษตร 

เกษตรกรที่ปลูกอ้อยโรงงานนำผลผลิตไปขายที่โรงงานน้ำตาลในอำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  
เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังนำผลผลิตไปขายที่แหล่งรับซื้อในอำเภอจักราช  อำเภอหนองบุญมาก อำเภอ    
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรที่ปลูกข้าวนำผลผลิตไปขายที่ร้านรับซื้อ  สหกรณ์การเกษตร และ
โรงสี ในอำเภอจักราช เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์มีพ่อค้ามารับซื้อ หรือบางส่วนนำไปจำหน่ายที่ตลาดนัด  ดังตาราง
ต่อไปนี้ 

 
แหล่งตลาดทางการเกษตรในตำบล 

      แหล่งตลาด ที่ตั้ง ระยะทาง (กิโลเมตร) 
อ้อยโรงงาน 
-  โรงงานอุตสาหกรรมโคราช อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 60 
มันสำปะหลัง 
-  โรงแป้งสงวนวงศ์ อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 60 
ข้าว 
-  สหกรณ์การเกษตร อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 15 

หมายเหตุ  :  ระยะทางจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถึงแหล่งตลาด 
 

6.2  การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน มีการประมง  เป็นการจับปลาในอ่างเก็บน้ำลำฉมวก    
 6.3  การปศุสัตว์ 

การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  เพ่ือจำหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน 
 6.4  การบริการ 

ร้านอาหาร  จำนวน  3 แห่ง       

 6.5  การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
เกิดข้ึนในพื้นท่ี  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  และส่งเสริมกิจกรรมของวัด  
 6.6 อุตสาหกรรม 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ไม่มีอุตสาหกรรม   
 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ำมัน    3     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  - แห่ง ตลาดสด      - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  15 แห่ง โรงฆ่าสัตว์      - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -       แห่ง อู่ซ่อมรถ      3 แห่ง 
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องค์กร/กลุ่มอาชีพ 
    จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุ่มและองค์กรในชุมชน ทำให้ได้ข้อมูลกลุ่มต่างๆ ใน

ตำบลหินโคน ดังนี้ กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มทอเสื่อ/กระเป๋า กลุ่มจักสาน  กลุ่มทอผ้า ในจำนวนดังกล่าวมีกลุ่มที่น่าสนใจ 
เช่น กลุ่มทอเสื่อ/ทำกระเป๋าจากวัสดุรีไซเคิล หมู่ที่ 4 กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 7 
 

ตาราง  องค์กร/กลุ่มอาชีพในตำบลหินโคน 
 

กลุ่ม 
ที่ตั้ง 

(หมู่ที่) 
จำนวนสมาชิก 

(ราย) 
กิจกรรม 

1. กลุ่มทอเสื่อ/ทำกระเป๋า 
บ้านโนนมะนาว 

หมู่ที่ 4 30 ทอสื่อ/ทำกระเป๋า จากวัสดุเหลือใช้/รีไซเคิล 

2. กลุ่มหัตถกรรมทอผ้า หมู่ที่ 7 30 ทอผ้าลายพื้นบ้าน ลายประจำถิ่น 
 

6.8 แรงงาน 
  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  
๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 

 
 

๗.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในตำบลหินโคน  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  7  แห่ง  ดังนี้ 
 

ที ่ ชือ่ศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง จำนวนพระสงฆ์ 

บ้าน หมู่ที่ พระ เณร ชี รวม 
1 วัดบ้านหินโคน    หินโคน 1 3 - - 3 
2 วัดโนนเสมา โนนเสมา 2 3 - - 3 
3 วัดบ้านสวนปอ สวนปอ 5 2 - - 2 
4 วัดบ้านหัวละเลิง หัวละเลิง 6 5 - - 5 
5 วัดบ้านหนองจระเข้หิน หนองจระเข้หิน 7 3 - - 3 
6 วัดป่าบ้านโคกพลวง โคกพลวง 11 5 - - 5 
7 วัดป่าโนนมัน โนนมัน 8 4   4 

รวม 25 - - 25 
 
 
 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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8.2  ประเพณีและงานประจำปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

8.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทอเสื่อจาก
ต้นกก  สานแห การทอผ้าลายประจำถิ่น 
  ภาษาถิ่น  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน ภาษาถ่ิน (โคราช) 

8.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในตำบลหินโคน ได้มีสินค้าพ้ืนเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น ปลาซิวแก้วแดดเดียว 
ซึ่งชาวบ้านหาได้จากอ่างเก็บน้ำลำฉมวก  
 
 
 

9.๑ น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำลำฉมวก ซึ่งจะต้อง
นำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้  

9.๒ ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน มีป่าชุมชนโคกรัก โคกซาด 
9.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ไม่มีภูเขา 
9.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก  เป็นที่นา  ไร่  
สวน  ที ่อยู ่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื ้นที ่เพียงเล็กน้อยที ่เป็นพื ้นที ่สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอ่ืน
และน้ำฝน น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่ง
น้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น  เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ใน
พ้ืนที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ   
 
      
    

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

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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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  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับ
ต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจาก
การชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมี
ผลิตภาพการผลิตในระดบัตำ่ ขาดการนำเทคโนโลยีเขา้มาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงาน
ไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของ
ประเทศ 

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
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 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
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ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการ
เปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น 
แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  
๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและ
การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะ
ต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรทีเ่ข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหนา้ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่น
มีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุม
โลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไป
ได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจทำให้
การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความ
รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเปน็ ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับ
ความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรบัความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
ก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ทำให้การเป็นสังคมสีเขียว
การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึง
การสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและ 
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ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   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
ทำให้เกิดการพฒันาขยายความเป็นเมือง 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 ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และ
การพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมี
ข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาท่ีสามารถอำนวยความ
สะดวกและส่งเสริมใหป้ระเทศมศีักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้ความสำคัญของการ
รวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่
นโยบายการพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
   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 อันไดแ้ก ่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
ยึดถอืและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

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

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

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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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) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

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

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
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๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก

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

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

เสมอภาค 
 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑3 (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เป็นแผนพัฒนา
ฉบับแรก ที่เริ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและจะมีผลในการใช้เป็นกรอบเพ่ือกำหนด
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติการในช่วง 5 ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาเป็น
หลักนำทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ ไปสู่การบรรลุเป้าหมายในมิติต่างๆ ภายใ ต้
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม ในช่วงที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจาก
ภายนอกและภายในประเทศท่ีมีความผันแปรสูงและมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากข้ึนในอนาคต ทั้งท่ีเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และข้อจำกัดของโครงสร้างภายในประเทศ
ที่ยังคงรอการปรับปรุงแก้ไขในหลายมิติ การกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศ ในระยะเวลาต่อไปจึงจำเป็นต้อง
ให้ความสำคัญกับปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน ตลอดจนผลของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
โครงสร้างและองคาพยพของประเทศไทยทุกมิติ เพ่ือนำมาประมวลผลประกอบการกำหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศที่ควรมุ่งไปในอนาคต บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
โลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้น ในการจะนำพาประเทศไทย ไปสู่การเป็น
ประเทศที่เศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตท่ามกลางสังคมที่สมานฉันท์ ทันสมัย ก้าวหน้า ควบคุมไปกับสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลในระยะยาว เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็ง
จากภายใน ให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงท่ามกลาง ความผันแปรที่เกิดขึ้นรอบด้านจากภายนอก และ
สามารถบรรลุเป้าหมาย 20 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้การจัดทำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี  ที่คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ รวมถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลก นอกจากจะต้องคำนึงถึง
ความสำคัญของมิติการพัฒนาด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อภาพรวมของประเทส ทั้งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่และความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้ว การประมวลผลกระบวนทัศน์หลักเพ่ือสังเคราะห์ประเด็น
การพัฒนาที่ประเทศไทยควรให้ความสำคัญและเป็นจุดมุ่งเน้นในระยะของแผนพัฒนาฯ ยังเป็นเงื่อนไขท่ียังมี 
 



~ ๓๘ ~ 
 

 

นัยสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยแผนที่มีจุดเน้นชัดเจนจะช่วยสนับสนุนให้การ
พัฒนาประเทศได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนบนเป้าหมายร่วมที่ชัดเจน ในขณะเดียวกันยังเอ้ือประโยชน์ต่อ
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลความสำเร็จของแผน เพ่ือนำมาปรับปรุงกระบวนการและวิธีการดำเนินงาน
ให้บรรลุผลลัพธ์ที่มุ่งหวังได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จำ
ทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้รับฟังความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับสาขาการผลิต กลุ่ม
อาชีพ และระดับภาค พ้ืนที่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทิศทางและประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทยควรมุ่งเน้น
ดำเนินการในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อนำพาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
      ➔  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖1 – 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 แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ 
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
พ้ืนทีใ่ช้ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดนิ สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้า และ
ขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  

 

 



~ ๓๙ ~ 
 

 

๑.๕.๒ แหล่งน้ำ มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้าชี มีความยาว
ประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ำมูลที่จังหวัด
อุบลราชธานี แม่น้ำมูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาสันกำแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขง
ที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสาขาย่อย ได้แก่ ลำปาว ลำน้ำอูน ลำน้ำสงคราม ลำเสียว ลำน้ำเลย   
ลำน้าพอง และลำตะคอง รวมทั้งแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) 
และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าบาดาล มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
ที่ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้ำบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด 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  
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 มีจำนวน
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 ตามลำดับ  

 



~ ๔๐ ~ 
 

 

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  

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 โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปา่ไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมาก
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 ซึ่งเปน็ปีที่เกิดไฟไหม้ป่า
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  
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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  

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 

เฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ

กระจายรายได้ภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  
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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 ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  

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

8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียง
เศรษฐกิจ  

 
➔  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา 

ชัยภูมิ บุรีรัมย ์สุรินทร์) 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 



~ ๔๓ ~ 
 

 

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
มุง่เน้นการทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (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 การกีฬาทีมี่ชื่อเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคม

เป็นสุข 
   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูป 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม 

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

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  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. เพื่อสร้าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

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

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

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชีวั้ด 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
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
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
สัตว์เร่ร่อนในพ้ืนทีจ่ังหวัด
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. เพื่อให้
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. ส่งเสริมการใหม้ีการผลิตแพทย์ 
 
 
 
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
ครเูพ่ือให้นักเรียน มีความรู้
ความสามารถ ตามหลักสูตรที่
กำหนด 



~ ๔๘ ~ 
 

 

 

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
ป้องกันน้ำท่วมในพ้ืนทีชุ่มชน (%) 

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 



~ ๔๙ ~ 
 

 

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
การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุก
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 

 



~ ๕๐ ~ 
 

 

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
เขา้ถึงอินเตอร์เน็ต (%) 
๕. จำนวนครั้งที่ให้บริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
เชิงรุก (ครั้ง) 
๖. ร้อยละความสำเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 
๗. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่
จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

๑. เพ่ิมขีดความสามารถ
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๕๑ ~ 
 

 

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) เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

๔) การเสริมสร้าง
การมั่นคงทุกมิติ 
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 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



~ ๕๒ ~ 
 

 

 
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 
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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 โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานหรอืองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
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)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 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 ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามที่

กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
๘.๒)  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ 

เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๘.๔)  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

๑.๖  แผนพัฒนาอำเภอจักราช 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาอำเภอจักราช  ด้านส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร  ด้านการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่องแวดล้อม  ด้านการบริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพและด้านการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว   ซึ่งแผนพัฒนาอำเภอจักราช          
มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
 
 
 
๑.  ประวัติความเป็นมา  
 อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการยกฐานะเป็น “กิง่อำเภอท่าช้าง” เมื่อปี  พ.ศ. ๒472  ขึ้นกับ
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่บ้านท่าช้าง (อำเภอเฉลิมพระเกียรติในปัจจุบัน) ในปี พ.ศ.
2496 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอจักราช ตามชื่อลำน้ำจักราชที่ไหลผ่านอำเภอโดยที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่บ้าน
ท่าช้างเช่นเดิม ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2507 จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากที่เดิมมาอยู่ที่บ้านจักราช           
หมู่ที่ 4 ตำบลจักราชในปัจจุบัน                                         
     

๒.  คำขวัญอำเภอ 
  “ลำจักราชคู่บ้าน สืบสานวัฒนธรรม หัตถกรรมจักสาน 
                      ถิ่นอาหารพื้นเมือง กระเดื่องเรื่องมวยไทย” 
๓.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 

(๑)  ที่ตั้งอำเภอ  อาณาเขต  ขนาดพื้นที่ 
อำเภอจกราช ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครราชสีมา  ห่างจากตัวจังหวัดตามทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 226 ประมาณ  3๖ กิโลเมตร ทางรถไฟ 40 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ห่างจากกรุงเทพฯ 295 
กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด  583.88  ตารางกิโลเมตร  หรือ  343,1๒๕  ไร่  อำเภอจักราชตั้งอยู่ที่พิกัด ทีบี 
226645 สภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูงระหว่าง 140 – 240 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง บนที่ราบสูง
โคราชพ้ืนที่มีลักษณะเอียงจากทิศใต้และทิศตะวันออกไปสู่ทิศเหนือและทิศตะวันตก อำเภอจักราชมีอาณาเขตติดต่อ
กับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง  มีดังนี้   
 

           ทิศเหนือ     ติดต่อกับพื้นท่ีอำเภอโนนสูง และอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
           ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอห้วยแถลง และอำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
           ทิศใต้          ติดต่อกับอำเภอหนองบุญมาก และอำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์   
           ทิศตะวันตก     ติดต่อกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

(๒)  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอจักราช มีลักษณะเป็นที่ราบสูง-ต่ำสลับซึ่งมี
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง เรียกว่าที่ราบโคราชโดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ ย 140 – 
240 เมตร พ้ืนที่มีลักษระเอียงจากทิศใต้และทิศตะวันออกไปสู่ทิศเหนือและทิศตะวันตกจากระดับน้ำทะเลปาน
กลาง พ้ืนทีม่ีลักษณะเอียงจากทศิใต้และทิศตะวันออกไปสู่ทิศเหนือและทิศตะวันตก 

ข้อมูลทั่วไปของอำเภอจกราช 
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(๓)  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศตลอดทั้งปี  ในฤดูหนาว  อากาศค่อนข้างหนาว มีอุณหภูมิต่ำสุดที่  
๑๕ องศา เซลเซียส ส่วนฤดูร้อน อากาศร้อนจัด มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  ๓๕-๔๐   องศาเซลเซียสและในฤดูฝนจะมี
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยประมาณปีละ  501  มิลลิเมตร  และตกมากในช่วงเดือนพฤษภาถึงตุลาคม    และฝนจะท้ิงช่วง
ในกลางฤดูฝนของทุกปี  ทำให้ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่   
๔. การปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

๔.๑  ด้านการปกครอง  อำเภอจักราช  แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
พุทธศักราช  ๒๔๕๗ รวมทั้งสิน้ 8 ตำบล 109  หมู่บ้าน ดงันี้ 
  ๑) ตำบลจกราช                      ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน 
  ๒) ตำบลทองหลาง     ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน 
  ๓) ตำบลหนองพลวง             ประกอบด้วย ๑๖ หมู่บ้าน 
  ๔) ตำบลศรีละกอ              ประกอบด้วย 17 หมู่บ้าน    
                     5) ตำบลสีสกุ                         ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน    
                     6) ตำบลหนองขาม              ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน    
                     7) ตำบลหนิโคน                        ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน    
                     8) ตำบลคลองเมือง               ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน                

๔.๒  ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มี 9 แห่ง  
๑) เทศบาลตำบลจกราช 
๒) องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช 
๓) องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง 
๔) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
๕) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ 
6) องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก 
7) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม 
8) องค์การบริหารส่วนตำบลหนิโคน 
9) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง 

๕. หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ 
อำเภอจักราช  มีส่วนราชการ  หน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมากถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการบริหาร

ราชการของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน  ดังนี้ 
๕.๑  ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ  มีดังนี้    

- ที่ทำการปกครองอำเภอจักราช 
    -  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจักราช 
    -  สัสดีอำเภอจักราช 
    -  สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
    -  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจักราช 

               -  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจักราช 
     -  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอจักราช  
     -  สถานีตำรวจภูธรจักราช 
          -  สถานีตำรวจภูธรสสีุก 
     -  สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอจักราช 
     -  สำนักงานสรรพากรพ้ืนที ่ สาขาอำเภอจักราช 
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     -  โรงพยาบาลจักราช 
     -  สำนักงานสหกรณ์การเกษตรอำเภอจักราช 
     -  ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เขตอำเภอจักราช 
      -  สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอจักราช  
๕.๒  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  มี  5  หน่วยงาน 
      ๑)  บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด  สาขาจักราช 
      ๒)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อำเภอจักราช 
      ๓)  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาจักราช 
          4)  ธนาคารออมสิน สาขาจักราช 
          5)  สถานีรถไฟจักราช  
๕.๓  ธนาคารหรือสถาบันการเงิน 

             ๑)  ธนาคาร  จำนวน  3  แหง่  คือ  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,ออมสิน
,กรุงเทพ 

       ๒)  สหกรณ์ในพ้ืนที่  มี ๑  แห่ง  คือ  สหกรณ์การเกษตรอำเภอจักราช  จำกัด      
๕.๔  กลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ 

กลุ่มองค์กรชุมขนและองค์กรทางสังคมที่เข้มแข็งในพ้ืนที่อำเภอจักราช มีกลุ่มประเภทกลุ่มออม
ทรัพย์  กลุ่มสตรีแม่บ้าน  และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน อยู่ในพื้นท่ีทุกตำบลและหมู่บ้าน 
  
๖.  ประชากร 
     ๖.๑  จำนวนประชากรทั้งหมด  6๑,361 คน  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  16,899  ครัวเรือน  แยกตามพ้ืนที่
ดังนี้ 

ที่มา : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎรอำเภอจักราช ( ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕60) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอจักราช 
 

๑.  วิสัยทัศน์อำเภอ 
“จักราชน่าอยู่  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการท่องเที่ยว  นำพาคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

๒.  พันธกิจ (Mission) 
๑)  พัฒนาสังคม  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
๒)  ส่งเสริมการอนุรักษ์  คุ้มครอง  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓)  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ            

ตำบล/เทศบาล ครัวเรือน 
จำนวนประชากร 

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
เทศบาลตำบลจักราช 2393 4124 4096 8220 
ตำบลหินโคน 1790 3383 3317 6700 
ตำบลสีสุก 2419 4343 4421 8764 
ตำบลทองหลาง 2050 3908 3993 7901 
ตำบลหนองพลวง 2210 3802 3825 7637 
ตำบลหนองขาม 2508 4759 4746 9505 
ตำบลคลองเมือง 2051 4260 4244 8504 
เทศตำบลจักราช 1478 1969 2171 4140 
รวม 16899 30548 30813 61361 
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๔)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงในอำเภอไปสู่เขตพ้ืนที่ติดต่อ 
๕)  พัฒนาชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม และดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๖)  ขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วม พัฒนาสังคมคุณภาพ สังคมเอ้ืออาทร และสังคมสมานฉันท์ 
๗)  พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  
๘)  พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เพ่ือสร้างและกระจายรายได้

สู่ประชาชนในพื้นท่ี 
๓.  เป้าประสงค์รวม 

๑)  เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 
๒)  เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  รวมทั้งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 
๓)  เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมขึ้น 
๔)  เพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๕)  เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภค-สาธารณูปการที่มีคุณภาพ 
๖)  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๗)  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๘)  เพ่ือให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงไปสู่เขตพ้ืนที่ติดต่อ 

๔.  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การพัฒนาการเกษตรและปัจจัยแวดล้อมในการแข่งขัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การพัฒนาสังคมเพ่ือนำพาให้ประชาชนมีคุณชีวิตที่ดี สังคมน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหาร 

                จัดการน้ำอย่างบูรณาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง เพ่ือเป็นเส้นทางรองรับการเจริญเติบโตทาง

                 เศรษฐกิจและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๕  :  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเสริมสร้างความสมานฉันท์

        และปรองดองในพ้ืนที่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖  :  พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจาย

         รายได้สู่ประชาชนในพืน้ที่ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๑  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและปัจจัยแวดล้อมในการแข่งขัน 
                          เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  ๑)  เกษตรกรมีความรู้ความสามารถลีมีประสิทธิภาพในการผลิตและจัดการสินค้าการเกษตร 
  ๒)  เกษตรกรมีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดในสินค้าเกษตร 

    กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร 

   กลยุทธ์ที่  ๒  เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตร 
  กลยุทธ์ที่  ๓  เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
  กลยุทธ์ที่  ๔  สนับสนุนเกษตรกรลดการใช้สารเคมีพืชผลทางการเกษตร 
  กลยุทธ์ที่  ๕  เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและลดต้นทุนเพื่อการแข่งขัน 
 
 



~ ๖๐ ~ 
 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่การปลูก
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ   

ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๕ 

๒. จำนวนผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า
เกษตรในเชิงการค้าเพ่ิมขึ้น  

๑ ผลิตภัณฑ์ ๒ ผลิตภัณฑ์ ๓ ผลิตภัณฑ์ ๔ ผลิตภัณฑ์ 

๓. ร้อยละของเกษตรกรที่มีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ 

๔. ร้อยละของเกษตรกรที่ลดการใช้
สารเคมีในการทำอาชีพเกษตรกรรม 

รอ้ยละ ๕ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเพื่อนำพาให้ประชาชนมีคุณชีวิตที่ดีสังคมน่าอยู่ 

                        เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
๑)  ครอบครัวอบอุ่นมีภูมิคุ้มกัน ชุมชน  และสังคมมีความเข้มแข็ง 
๒)  เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 
๓)  ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคมสามารถเข้าถึงบริการ

ของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่  ๑  เสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนในการต่อต้าน 
ยาเสพติด พัฒนาชุมชน เพ่ือให้สังคมน่าอยู่ 

กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมสนับสนุนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
กลยุทธ์ที่  ๓  ดำเนินการอำนวยความเป็นธรรมเชิงรุกท้ังในระดับอำเภอ  และหมู่บ้าน 
กลยุทธ์ที่  ๔  สร้างรายได้และเพ่ิมศักยภาพของสังคมในระดับฐานรากโดยใช้แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่  ๖  พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคมให้แก่เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  และ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
กลยุทธ์ที่  ๗  เพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขและการตรวจสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่  ๘  พัฒนามาตรฐานการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๑ ~ 
 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุและผู้ด้วยโอกาส
ทางสังคม   

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ รอ้ยละ ๘๐ 

๒. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา 
ครอบครัว/หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ที่
เอาชนะยาเสพ 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละความสำเร็จของชุมชนในการ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการ
เข้าถึงบริการสาธารณสุข 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๔. ระดับความสำเร็จของการจัดการแก้ไข
ปัญหาการร้องทุกข์ของประชาชน 

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๕. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา 
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๕ ร้อยละ ๒๐ 

๖. ร้อยละการจบการศึกษาภาคบังคับและ
เข้าถึงการศึกษาในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ
                        น้ำอย่างบูรณาการ 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
        ๑)  การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และบริหารจัดการดิน ป่าไม ้ ทรัพยากรธรรมชาติ  และความ
หลากหลายทาง ชีวภาพ 
                ๒) มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
เกษตรกรรม และเพ่ือป้องกันปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง  

๓)  ลำน้ำชี  และแหล่งน้ำในพื้นท่ีมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 
๔)  ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม เพียงพอตลอดปี 

 กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
  กลยุทธ์ที่  ๒  สร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการใช้น้ำ การตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ 
  กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาปรับปรุงลำน้ำชี และแหล่งน้ำในพ้ืนที่อำเภอบ้านเหลื่อม  
  กลยุทธ์ที่  ๔  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาระบบชลประทาน และ สนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งจัดเก็บน้ำในไร่นา 
              กลยุทธ์ที่  ๖  ผันน้ำจากลุ่มน้ำอื่นๆ และสร้างระบบโครงข่ายการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



~ ๖๒ ~ 
 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. พ้ืนที่ป่าได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้
มีความสมบรูณ์เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๒. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณา
การ 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีส่วนร่วม
ในการปลูกป่าชุมชนเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ใน พ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๔. แหล่งน้ำในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุง 

ร้อยละ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๐ 

  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  : พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อเป็นเส้นทางรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
                                 และสังคม 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  ๑)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคมขน เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบาย
พร้อม ขนส่งพืชผลทางการเกษตรเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 
  ๒)  ประชาชนในพื้นและเขตติดต่อมีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงติดต่อได้กันอย่างสะดวกสบาย 
 กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคม 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. จำนวนของเส้นทางคมนาคมที่
ได้รับการพัฒนาปรับปรุง 

๑๐ เส้นทาง ๑๐ เส้นทาง ๑๐ เส้นทาง ๑๐ เส้นทาง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  :  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเสริมสร้างความสมานฉันท์และ 
                                 ปรองดองในพื้นที่ 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  ๑)  ส่งเสริมการสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  
  ๒)  ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกระดับ 
  ๓)  ประชาชนมีความเลื่อมใสศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  ๔)  ประชาชนในพื้นท่ีมีความสมานฉันท์ปรองดอง 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๓ ~ 
 

 

 กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่  ๑  ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
  กลยุทธ์ที่  ๓  เสริมสร้างความมั่นคงของบ้านเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 
  กลยุทธ์ที่  ๔  การบริหารจัดการเครือข่ายทางสังคม 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. รอ้ยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ความ
เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ ๑๐๐ รอ้ยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในสิทธิหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ๙๐ 

๓. ร้อยละของส่วนราชการ /อปท. ใน
พ้ืนที่ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินขององค์กร 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖  :  พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่ 
                                  ประชาชนในพื้นที่ 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 ๑)  เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สินค้าและบริการท่องเที่ยว 
 ๒) สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี จากการมีงานทำ และ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ๓) นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 
        กลยุทธ์ที่  ๑  ประสานความร่วมมือกับ ททท. เพ่ือยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวของอำเภอ 
และจัดระบบการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
         กลยุทธ์ที่  ๒  ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆ เช่นจัดทำคลิปการท่องเที่ยวลง
สื่อโซเชี่ยว         
         กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
         กลยุทธ์ที่  ๔  พัฒนาศักยภาพการผลิตและการหาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
(OTOP)  
                 กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาบุคคลกรบริการทางการท่องเที่ยว 
 
 
 
 



~ ๖๔ ~ 
 

 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. จำนวนนักท่องเที่ยว/ผู้ที่มา
เยี่ยมเยียนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๑๐ รอ้ยละ ๑๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐ 

๒. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์
ชุมชน(OTOP) ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ 

๓. รายได้จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๑๐ รอ้ยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ 

๔. บุคลากรด้านการให้บริการ
ท่องเทีย่วเพ่ิมขึ้น 

รอ้ยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ 

๕. มีช่องทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ 
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2.1  วิสัยทัศน ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดม
คติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
          
 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ๔  ด้าน  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  4   การสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ยุทธศาสตร์ที่  5   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้เกิดความ

สมดุลยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  6   การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์ที่  7   ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์ที่  8   การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 2.3  เป้าประสงค์ 
  (1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร  

 (๒)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(4)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
(5)  สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
(6)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(7)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
(8)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

  (9)  สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก  
(10)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  
(11)  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และด้อย

โอกาส 
  (๑๒)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือป้องกันและให้มี
การปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ 

(13)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ    

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
 

“คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข สุขภาพดีถ้วนหน้า ส่งเสริมการศึกษา       
มวลประชาเป็นสุข” 
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(14)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชนที่
มีคุณภาพและมาตรฐาน 

(15)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
(16)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 

  (17)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  (18)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 

(19)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช 

(20)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ 
(23)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(24)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
(25)  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
  (26)  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ใน
การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์     

(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

(28)  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม 
 2.3  ตัวชี้วัด 
  (1)  ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  
   (2)  ประชาชนในตำบลวังโพธิ์มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

(3)  โรงเรียน สพฐ. 3 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  
   (4)  ศพด. 2 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่
และ ระบบบริหารจัดการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 

(6)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมขึ้น 
(8)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
(9)  อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(10)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 5% 
(11)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูอายุ 11 หมู่บ้าน 
(12)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
(13)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 11 หมู่บ้าน 
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(14)  จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(15)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 11 หมู่บ้าน 
(16)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
(17)  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  11  หมู่บ้าน 
(18) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง 11 

หมู่บ้าน 
(19)  ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง ทั้ง  11 หมู่บ้าน 
(20)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 11 หมู่บ้าน 
(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 11 หมู่บ้าน 
(23)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 11 หมู่บ้าน 
(24)  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน/ตำบล

และทีมกู้ชีพกูภ้ัยตำบล 11 หมู่บ้าน 
(25)  สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
(26)  เพ่ือทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า  
(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน

ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 11 หมู่บ้าน 
(28)  การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 11 หมู่บ้าน 

2.4  ค่าเป้าหมาย 
(1)  มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร 
(๒)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(5)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการ

ของท้องถิ่น  
(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
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2.6  กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางที่  ๑  จัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางนำ้ ทางระบายนำ้และปรับปรุงบำรุงรักษา 
แนวทางท่ี ๒  การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
แนวทางท่ี 3  การสาธารณูปโภค - การสาธารณูปการ  

                     ยุทธศาสตรท์ี่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
                     แนวทางท่ี  ๑  การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิต

ทางการเกษตร 
แนวทางท่ี  ๒  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางท่ี  ๓  การส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการเกษตรอนิทรีย ์
แนวทางท่ี  ๑  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางท่ี  ๒  การพัฒนาระบบและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตร 
แนวทางท่ี  3  การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมให้มี

การรวมกลุ่มเกษตรกร 
                               แนวทางท่ี  4  การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร 

แนวทางท่ี  5  การพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงบำรุงดินให้มีความเหมาะสมในการผลิตสินค้า
เกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
แนวทางท่ี  1  การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
แนวทางท่ี  2  การพัฒนาด้านการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งกายภาพและ

เทคโนโลยี 
แนวทางท่ี  3 การพัฒนาสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาลการป้องกัน

และฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อให้เกิด

ความสมดุลและยั่งยืน 
แนวทางท่ี  1  สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี  2 การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆในท้องถิ่นและชุมชน 
แนวทางท่ี  3 การรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนท้องถิ่นและการประหยัด

พลังงาน 
แนวทางท่ี  4 การพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและวัสดุประหยัด

พลังงาน 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

                    แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางท่ี  2 ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในกการ

พัฒนา 
แนวทางท่ี  3 ส่งเสริมระบบบริการประชาชน 
แนวทางท่ี  4 พัฒนาและจัดระเบียบชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
แนวนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายผู้บิหาร 

แนวทางท่ี  1  การพัฒนาภารกิจการถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่น 
แนวทางท่ี  2  การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข 
แนวทางท่ี  3  การพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
แนวทางท่ี  4  การพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางท่ี  5  การพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
แนวทางท่ี  6  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านสวัสดิการสังคมและความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น 
แนวทางท่ี  1  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง 
แนวทางท่ี  2 การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ จัดให้มีและพัฒนาศักยภาพ ศพด. 
แนวทางท่ี  3 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็ก

แรกเกิด วัยรุ่น วัยทำงาและวัยชรา 
แนวทางท่ี  4 การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทั้งทางบกและทางน้ำ 
แนวทางท่ี  5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความม่ันคงและความปลอดภัย

โดยส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทการทำหน้าที่ของตำรวจบ้าน/เจ้าหน้าที่ อปพร. 
 

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)  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

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

(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (๑๐)  แผนงานการเกษตร 
  (๑๑)  แผนงานงบกลาง 
 
2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์ มี
ความสอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒  และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ดังนี้ 
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 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand แ ล ะ Trend ปั จ จั ย แ ล ะ ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
-  ประชาชนมีความพร้อม  จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
-  การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
-  มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ 
   เดือดร้อนของประชาชน 

   -  มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการต่างๆ  
   -  ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
   -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  
   -  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่   
                                   ตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
   -  องค์การบริหารส่วนตำบล  มีงบประมาณจำกัด  ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตาม 
                                   แผนพัฒนาที่วางไว้ 
   -  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 

โอกาส  (O : Opportunity)   
   -  จังหวัดนครราชสีมา  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การ 
                                  บริหารส่วนตำบล ดำเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การ  
                                  พัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
   -  มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัดสามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ   

-  นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น  โดยการ  
   สร้างดุลยภาพระหว่างการกำกับดูแล  และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหาร  
   จัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น 

อุปสรรค  (T : Threat)   
   -  ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
   -  นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ทำ
ให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก 

-  กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
ห้วงระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
   -  การดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น  ความรับผิดชอบ
เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่ สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน 
เนื่องจากจำกัดด้วยอำนาจหน้าที่และจำนวนงบประมาณที่มีจำกดั 
 

3.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  
นั้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 
 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำใน
การเกษตรและนำ้ประปา
สำหรับอุปโภค-บรโิภคยัง
ไม่เพียงพอและยังไมไ่ด้
มาตรฐาน 
 

- แหล่งน้ำและ
น้ำประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหล่งน้ำ
และน้ำประปาใช้อย่าง
เพียงพอมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

2) ไฟฟ้าส่องสว่างราย
ทางและที่สาธารณะยังไม่
ครอบคลมุพื้นท่ีทั้งหมด  

- ไฟฟ้า 
 

- ทางและที่
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

3) หมู่บ้านขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ำยังไม่
เพียงพอ 

- ราง/ท่อระบายน้ำ - พื้นทีใ่นเขต อบต.  - รางระบายน้ำสามารถ
ระบายน้ำได้ สะดวกไม่
อุดตันไมส่่งกลิ่นเหม็น
ก่อความรำคาญ 

4) ถนนในตำบลบางแห่ง
ยังเป็นถนนดิน ถนนลูกรัง
และเป็นหลุมเป็นบ่อ 

- ถนน - ถนนในเขต อบต. - มีถนนให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

5) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและ อบต.ไม่
สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณไม่
เพียงพอ 

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ดำเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

2. ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

1) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข 
 

- ในเขต อบต. - ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่  โรค
ระบาด  โรคตดิต่อ 

2) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 
 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

- ประชาชนหายจากการ
เจ็บป่วย 



~ ๗๓ ~ 
 

 

 
ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกีย่วข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 3) ปริมาณขยะและน้ำ
เสียเพิม่มากข้ึน 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตอบต. - ปริมาณขยะและน้ำ
เสียถูกกำจดัให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

4) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

5) ประชาชนในพ้ืนท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคง
แข็งแรง  

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ที่ได้รับความ
เดือดร้อนเรื่องที่อยู่
อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่นคงแข็งแรง 

6) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนทำ
ให้เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ้านเรือนทำให้เกิด
ชุมชนแออัด 
   

- ประชากร - พื้นทีใ่นเขต อบต. - ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไม่เกดิปัญหาจาก
การก่อสร้างอาคาร 

7) ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภคนำ้ทีย่ังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน 
เช่น จากน้ำฝน น้ำท่ีไมไ่ด้
คุณภาพมีตะกอน 

- การอุปโภค-บรโิภค - ประชาชนในเขต 
อบต.  

- ประชาชนบริโภคน้ำที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

8) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง 
เด็กนักเรยีนยังไมไ่ดร้ับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูง
กว่าขั้นพ้ืนฐานและขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน 

- สังคมในชุมชน - เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต อบต. และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 

9) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่
ตามลำพงั และรับภาระใน
การดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขต อบต. 

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
การดูแล 



~ ๗๔ ~ 
 

 

 
ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๑0) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในการดำรงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต 
อบต. 
 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ดำรงชีวิตอย่างทั่วถึง 

11) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหลา้ 
ยาเสพตดิและท้องก่อนวัย
อันควร 

-เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขต อบต. 

-เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

12) ประชากรอายตุั้งแต่ 
35 ปีข้ึนไปไมไ่ดต้รวจ
สุขภาพประจำปี จำนวน 
291 คน 

-ประชาชนในเขต 
อบต.ที่อายุ 35 ปี 
ขึ้นไป 

- ประชาชนในเขต อบต.
ที่อายุ 35 ปี ขึ้นไป
ได้รับการตรวจสุขภาพ
ทุกคน 

๑3) ประชากรที่สูบบหุรี่ 
จำนวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา  

- การดำเนินการตาม
กฎหมาย กรณีที่ฝา่นฝนื
กฎหมาย 

- ประชาชนท่ีสูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบบหุรี่
และเลิกดื่มสุรา 

๓. ด้านการวาง
แผนการส่งเสริม
การลงทุนพาณิช
ยกรรมและการ
ท่องเทียว 

๑) ประชาชนไมม่ีการ
วางแผนในการดำเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

-ประชาชนสามารถวาง
แผนการดำเนินงานได้
เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินทุนใน
การทำกิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

-มีแหล่งเงินทุนในการทำ
กิจการและประกอบ
กอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จำหน่ายสินค้า 

- การพาณิชยกรรม -ร้านค้าแผลงลอย -ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จำหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ำระยะทางใน
การขนส่งผลผลิตไกลจาก
แหล่งรับซื้อ 

-เกษตรกรในพ้ืนท่ี -ผลลติมรีาคาสูงขึ้น 

๕) คา่แรงค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

-ผู้ประกอบการ
รับจ้าง 

-ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการ
จ้างแรงงานมากขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลีย่
ต่อปีต่ำกว่า 30,000 
บาท จำนวน 9 ครัวเรือน 

-ประชาชนมีรายได้
ต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

-ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ้

7) ในเขต อบต.ไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยว 
 

-การท่องเที่ยว - ในเขต อบต. -มีแหล่งท่องเที่ยวในเขต 
อบต. และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 

 
 
 



~ ๗๕ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช  จงัหวัดนครราชสีมา 

ส่วนที่ ส่วนที่   ๓๓  
 
 

 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

กองช่าง อบต. 
หินโคน 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

๒ ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
 

การเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักงานปลัด/
กองสวัสดิการ

สังคม 
การพาณิชย์ 
 

กองช่าง 
 

เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

การดำเนินงานอ่ืนๆ  งบกลาง สำนักงานปลัด/ 
กองสวัสดิการ

สังคม 

๓ ด้านการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ 
 

การเศรษฐกิจ การเกษตร 
 

สำนักปลัด 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข้ง
ของชุมชน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๔ ด้านการสร้างสังคมให้
มีคุณภาพที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

บริหารงานทั่วไป สาธารณสุข 
 

สำนักงานปลัด/
กองสวัสดิการ
สังคม/กอง
การศึกษาฯ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
 

 
 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 



~ ๗๖ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช  จงัหวัดนครราชสีมา 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานเพื่อให้เกิด
ความสมดุลย่ังยืน 
 

การเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักปลัด 
 

อบต. 
หินโคน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

6 ด้านการบริหารราชการ
ตามหลักบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 
 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
  

สำนักปลัด/กอง 
สวัสดิการสังคม 

 
การศึกษาฯ 
 

กองการศึกษา 
 

การดำเนินงานอ่ืนๆ  งบกลาง สำนักปลัด/กอง
สวัสดิการสังคม 

 
บริการชุมชนและ
สังคม 

สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการ
สังคม 

 
7 ด้านแผนการกระจาย

อำนาจให้แก่ อปท.และ
แนวนโยบายของ
รัฐบาล ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด นโยบาย
ผู้บริหาร 
 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด 
 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษาฯ กองสวัสดิการ
สังคม 

8 ดา้นสวัสดิการสังคม
และความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

บริหารทั่วไป สาธารณสุข 
 

สำนักปลัด/กอง 
สวัสดิการสังคม/
กองการศึกษาฯ ด้านบริการชุมชน

และสังคม 
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

รวม 8 ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑๑ แผนงาน 1 สำนัก/4 กอง 
 



~ ๘๐ ~ 
 

                                                                                                           
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 

1 
4 

 
 

200,000 
6,050,000 

 
 

1 
2 

 
 

200,000 
20,000 

 
 

1 
50 

 

 
 

200,000 
25,520,964 

 
 

1 
50 

 
 

200,000 
25,520,964 

 
  

1 
50 

 
 

200,000 
25,520,964 

 
 

5 
156 

 
 

1,000,000 
82,632,892 

รวม 5 6,250,000 3 220,000 51 25,720,964 51 25,720,964 51 25,720,964 161 83,632,892 
2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 
 

9 

 
 

89,000 

 
 

9 

 
 

89,000 

 
 

9 

 
 

89,000 

 
 

9 

 
 

89,000 

 
 

9 

 
 

89,000 

 
 

45 

 
 

445,000 

รวม 9 89,000 9 89,000 9 89,000 9 89,000 9 89,000 45 445,000 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01  



~ ๘๑ ~ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
- แผนงานการเกษตร 
 

 
 

7 

 
 

284,000 

 
 

7 

 
 

284,000 

 
 

7 

 
 

284,000 

 
 

7 

 
 

284,000 

 
 

7 

 
 

284,000 

 
 

35 

 
 

1,420,000 

รวม 7 284,000 7 284,000 7 284,000 7 284,000 7 284,000 35 1,420,000 

4.) ยทุธศาสตร์ด้านการ
สร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดี
และอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
- แผนงานงบกลาง 
 

 
 
 
 

21 
5 

13 
 

3 

 
 
 
 

4,388,896 
480,000 
920,000 

 
755,000 

 
 
 
 

21 
5 

13 
 

3 

 
 
 
 

4,388,896 
480,000 
920,000 

 
755,000 

 
 
 
 

21 
5 

13 
 

3 

 
 
 
 

4,388,896 
480,000 
920,000 

 
755,000 

 
 
 
 

21 
5 

13 
 

3 

 
 
 
 

4,388,896 
480,000 
920,000 

 
755,000 

 
 
 
 

21 
5 

13 
 

3 

 
 
 
 

4,388,896 
480,000 
920,000 

 
755,000 

 
 
 
 

105 
25 
65 

 
15 

 
 
 
 

21,944,480 
2,400,000 
4,600,000 

 
3,775,000 

              รวม 42 6,543,896 42 6,543,896 42 6,543,896 42 6,543,896 42 6,543,896 210 32,719,480 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๘๒ ~ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570           รวม  5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. ) ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
- แผนงานเคหะชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

 
 
 

3 
3 

 
 
 

420,000 
80,000 

 
 
 

3 
3 

 
 
 

420,000 
80,000 

 
 
 

3 
3 

 
 
 

420,000 
80,000 

 
 
 

3 
3 

 
 
 

420,000 
80,000 

 
 
 

3 
3 

 
 
 

420,000 
80,000 

 
 
 

15 
15 

 
 
 

2,100,000 
400,000 

รวม 6 500,000 6 500,000 6 500,000 6 500,000 6 500,000 30 2,500,000 
6.) ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 
 

14 

 
 

1,067,000 

 
 

14 

 
 

1,067,000 

 
 

15 

 
 

1,567,000 

 
 

15 

 
 

1,567,000 

 
 

14 

 
 

1,067,000 

 
 

72 

 
 

6,335,000 

รวม 14 1,067,000 14 1,067,000 15 1,567,000 15 1,567,000 14 1,067,000 72 6,335,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘๓ ~ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570           รวม  5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7. ) ยุทธศาสตร์ตามแผนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
แนวนโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
และนโยบายผู้บริหาร 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

130,000 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

130,000 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

130,000 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

130,000 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

130,000 

 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 

650,000 
 

รวม 5 130,000 5 130,000 5 130,000 5 130,000 5 130,000 25 650,000 
8.) ยุทธศาสตร์ด้าน
สวัสดิการสังคมและความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
- แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
- แผนงานงบกลาง 
 

 
 
 
 

16 
 

1 
4 
 

3 

 
 
 
 

1,656,000 
 

30,000 
65,000 

 
10,368,000 

 
 
 
 

16 
 

1 
4 
 

3 

 
 
 
 

1,656,000 
 

30,000 
65,000 

 
10,368,000 

 
 
 
 

16 
 

1 
4 
 

3 

 
 
 
 

1,656,000 
 

30,000 
65,000 

 
10,368,000 

 
 
 
 

16 
 

1 
4 
 

3 

 
 
 
 

1,656,000 
 

30,000 
65,000 

 
10,368,000 

 
 
 
 

16 
 

1 
4 
 

3 

 
 
 
 

1,656,000 
 

30,000 
65,000 

 
10,368,000 

 
 
 
 

80 
 

5 
20 

 
15 

 
 
 
 

8,280,000 
 

150,000 
325,000 

 
51,840,000 

รวม 24 12,119,000 24 12,119,000 24 12,119,000 24 12,119,000 24 12,119,000 120 60,595,000 
 



~ ๘๔ ~ 
 

                                                                                                           
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- โครงการเจาะน้ำบาดาล 
(หมู่ที่ 1 - 11) 

 
 

1 
 

 
 

330,000 
 

 
 

1 
 

 
 

330,000 
 

 
 

1 
 

 

 
 

330,000 
 

 
 

1 
 

 
 

330,000 
 

 
  

1 
 

 
 

330,000 

 
 

5 
 

 
 

1,650,000 

รวม 1 330,000 1 
 

330,000 
 

1 
 

330,000 
 

1 
 

330,000 
 

1 
 

330,000 5 
 

1,650,000 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01/1  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๘๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่                                                                                                                                                                                         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                            
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     ➔  แผนงานเคหะและชมุชน  :  ไฟฟ้าถนน  (แนวทางที่ 2 การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและการก่อสร้างอื่นๆ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1  อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอำเภอจัก
ราช  

เพื่อดำเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าและติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะในหมู่บา้น 

 ขยายเขตไฟฟ้า
และติดต้ังโคม
ไฟฟ้าสาธารณะใน
หมู่บ้าน ม.1-11 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของโคม
ไฟฟ้าและไฟฟา้
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ครัวเรือนใช้ทุกหลังคา
เรือน มีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น 

  กองช่าง       

รวมจำนวน  1  โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 

                                                                                                                         



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๘๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➔  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (แนวทางที่  1  การจัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรกัษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ ขยายท่อเมนต์ประปา (หลัง
สถานีรถไฟ จากบ้านนายทวีป 
ถึง บ้านปูนหลังสุดท้าย  บา้น
หินโคน หมู่ที่ ๑ 

เพื่อดำเนินการขยายทอ่
เมนตป์ระปาหมู่บ้าน 

   ขยายท่อเมนต์
ขนาด Ø 4” 

-  -  300,000 300,000 300,000 ร้อยละของการ
บริหารจัดการ
ระบบประปามี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 
 

ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอและทัว่ถึง 

 กองช่าง       

2  ขุดลอกสระน้ำประปา
สาธารณะ บ้านหนองตะครอง 
ม.9  

เพื่อใช้เก็บกักนำ้อุปโภค-
บริโภค 

 ขุดลอกสระ
น้ำประปา
สาธารณะ 

-  -  300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภคใช้
อย่างพอเพยีง 
 

ประชาชนมีน้ำในการ
อุปโภคบริโภค อย่าง
เพียงพอและทัว่ถึง 

  กองช่าง       

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๘๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ                                                                                                                                                                                         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                             
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➔  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (แนวทางที่  1  การจัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรกัษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สาย
ด้านหลังที่ทำ
การ
ผู้ใหญ่บ้าน) 
บ้านโนนเสมา 
หมู่ที่ 3  

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-
มา 

โดยทำการก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกวา้ง 
4.00 ม.ยาว 250  ม.หนา 0.15 ม.รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000  ตร.ม.มี
ไหล่ทางดินถมทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.30 
ม.หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 22 ลบ.ม.
วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40X1.00
ม. จำนวน 1 จุด รวม 6 ท่อน พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ  

-  -  610,000 610,000 610,000 1. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 2. ร้อยละของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจ 3. ร้อยละของ
อุบัติเหตุลดลง 

ราษฎรสัญจรไป-มาได้
สะดวก 

  กองช่าง       

4 ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายทิศ
ตะวันออก
หมู่บ้าน) บา้น
หนองจระเข้
หิน หมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-
มา 

ถนนคสล. ขนาดกวา้ง 4.00 ม.ยาว 326 ม.
หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
1,304 ตร.ม.มีไหล่ทางดินถมทั้งสองข้าง 
กว้างข้างละ 0.30 ม.หรือปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 29.34 ลบ.ม.วางท่อระบายนำ้ 
คสล.ขนาด 0.40X1.00 ม. จำนวน 1 จุด 
รวม 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

-  -  792,000 792,000 792,000 1. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก2.ร้อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 3. 
ร้อยละของอุบัติเหตุ
ลดลง 

ราษฎรสัญจรไป-มาได้
สะดวก 

  กองช่าง       

5 ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายทาง
ทิศใต้หมู่บ้าน) 
บ้านโนนมัน 
หมู่ที่ 8 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-
มา 

ถนนคสล. ขนาดกวา้ง 4.00 ม.ยาว 168 ม.
หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
672 ตร.ม.มีไหล่ทางดินถมทั้งสองข้าง กว้าง
ข้างละ 0.30 ม.หรือปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 30 ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 
0.40X1.00 ม. จำนวน 2 จุด รวม 16 
ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 

-  -  421,000 421,000 421,000 1. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก2.ร้อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 3. 
ร้อยละของอุบัติเหตุ
ลดลง 

ราษฎรสัญจรไป-มาได้
สะดวก 

  กองช่าง       



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๘๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ                                                                                                                                                                                         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➔  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (แนวทางที่  1  การจัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรกัษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก(สายทางทิศ
เหนือหมู่บ้าน) บ้านโนน
มัน   หมู่ที ่8 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-
มา 

ถนนคสล. ขนาดกวา้ง 4.00 ม.ยาว 402 ม.
หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
1,608 ตร.ม.มีไหล่ทางดินถมทั้งสองข้าง 
กว้างข้างละ 0.30 ม.หรือปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 36 ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำ คสล.
ขนาด 0.40X1.00 ม. จำนวน 3 จุด รวม 
18 ท่อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ  

-  -  981,000 981,000 981,000 1. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก2. ร้อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ           
3. ร้อยละของ
อุบัติเหตุลดลง 

ราษฎรสัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

  กองช่าง       

7 ก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก(สายหน้าวัด
โนนมัน) บ้านโนนมัน         
หมู่ที่ 8 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-
มา 

ถนนคสล. ขนาดกวา้ง 4.00 ม.ยาว 566 ม.
หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
2,264 ตร.ม.มีไหล่ทางดินถมทั้งสองข้าง 
กว้างข้างละ 0.30 ม.หรือปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 51 ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำ คสล.
ขนาด 0.40X1.00 ม. จำนวน 2 จุด รวม 
8 ท่อน พรอ้มติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  

-  -  1,369,000 1,369,000 1,369,000 1. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก2.ร้อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ  
3. ร้อยละของ
อุบัติเหตุลดลง 

ราษฎรสัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

  กองช่าง       

8 เปลี่ยนขนาดท่อจา่ย
น้ำประปาหมู่บ้าน    
บ้านหินโคน  หมู่ที่ 1 

เพื่อเพิ่มแรงดัน
ในการจ่ายน้ำใน
ระบบประปา 

ท่อเมนต์ประปาใหญ่ขึ้น -  -  300,000  300,000  300,000  ระบบท่อจ่าย
น้ำประปามแีรงดันน้ำ
เพิ่มมากขึ้น 

มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

  กองช่าง       



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๘๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ                                                                                                                                                                                         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➔  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (แนวทางที่  1  การจัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรกัษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 ก่อสร้างถนน
ยกระดับดินพร้อม
ลงหินคลุกทับหน้า
จากบา้นนายทวีป 
อินละคร ถึงปาก
ทางเข้าบ้านหวั
ละเลิง บ้านหินโคน 
หมู่ที่ 1 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-
มา 

ถนนดินพร้อมลงหินคลุกทับหน้า ขนาดกว้าง 
4.00 ม.ยาว 700 ม.สูงเฉลี่ย 1.00 ม.ลง
หินคลุกทับหน้าหนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตลอด
สาย 

-  -  785,000 785,000 785,000 1. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก2.ร้อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ  3. 
ร้อยละของอุบัติเหตุ
ลดลง 

ราษฎรสัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

  กองช่าง       

10 ก่อสร้างระบายน้ำ 
คสล.จากบ้านนาง
ฉาย- บา้นนางสุ
ปราณี  กกกลาง 
บ้านหินโคน หมู่ที่ 
1 

เพื่อระบายนำ้
ท่วมขังถนนและ
บ้านเรือน
ประชาชน 

รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม.
ยาว 200 ม.ลกึเฉลี่ย 0.70 ม. 

-  -  1,156,464 1,156,464 1,156,464 ร้อยละของการระบาย
น้ำดีขึ้น 

สามารถระบายน้ำ
ท่วมขังได้อย่าง
รวดเร็ว 

  กองช่าง       

11 เปลี่ยนขนาดท่อ
เมนตจ์่าย
น้ำประปาหมู่บ้าน    
บ้านหินโคน หมู่ที่ 
1 

เพื่อเพิ่มแรงดัน
ในการจ่ายน้ำใน
ระบบประปา 

ท่อเมนต์ประปาเป็นขนาด Ø 4.00 นิ้ว 
ระยะทาง 5,000 เมตร 

-  -  600,000  600,000  600,000  ระบบท่อเมนต์จ่าย
น้ำประปามแีรงดันเพิ่ม
มากขึ้น 

ราษฎรสัญจรมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

  กองช่าง       



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๙๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ                                                                                                                                                                                         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                               
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➔  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (แนวทางที่  1  การจัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรกัษา) 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประส

งค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 ก่อสร้างถนน คสล.
จากบา้นนาย
สุวรรณ เพชรสูง
เนิน ถึง วัดบ้านหิน
โคนด้านตะวันออก 
บ้านหินโคน หมู่ที่ 
1 

เพื่อความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มา 

ถนนคสล. ขนาดกวา้ง 4.00 ม.ยาว 200 ม.
หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
800      ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง  

-  -  500,000  500,000   500,000 1. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก2.ร้อยละ
ของประชาชนพึง
พอใจ 3. ร้อยละ
ของอุบัติเหตุลดลง 

ราษฎรสัญจรไป-
มาได้สะดวก 

  กองช่าง       

13 ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.จากบา้น
นางสมบุญ พุด
ตะโก – บ้านนาย
สุพรรณ  นาเจริญ 
บ้านหินโคน หมู่ที่ 
1 

เพื่อระบาย
น้ำท่วมขัง
ถนนและ
บ้านเรือน
ประชาชน 

รางระบายน้ำคสล. ขนาดกวา้ง 0.40 ม.ยาว 
300 ม.สูงเฉลี่ย 0.40 ม. 

-  -  300,000  300,000   300,000 ร้อยละของการ
ระบายนำ้ดีขึ้น 

สามารถระบาย
น้ำท่วมขังได้
อย่างรวดเร็ว 

  กองช่าง       

14 ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.จากบา้น
นางเฉลียว นอกบุรี 
– บ้านนายสุรินทร์  
บุตรศรีภูมิ บ้าน
โนนเสมา หมู่ที่ 2 

เพื่อระบาย
น้ำท่วมขัง
ถนนและ
บ้านเรือน
ประชาชน 

รางระบายน้ำคสล. ขนาดกวา้ง 0.40 ม.ยาว 
300 ม.สูงเฉลี่ย 0.40 ม. 

-  -  300,000  300,000   300,000 ร้อยละของการ
ระบายนำ้ดีขึ้น 

สามารถระบาย
น้ำท่วมขังได้
อย่างรวดเร็ว 

  กองช่าง       

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๙๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ                                                                                                                                                                                         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                           
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➔  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (แนวทางที่  1  การจัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรกัษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 ก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก(จากสี่แยกยา่
โม ถึง  ห้าแยกบา้นนาย
สุรินทร์ บตรศรีภูมิ ) 
บ้านโนนเสมา หมู่ที่ 2 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-
มา 

ถนนคสล. ขนาดกวา้ง 4.00 ม.ยาว 200 ม.หนา 
0.15 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 800 ตร.ม.
ไม่มีไหล่ทาง วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 
0.40X1.00 ม. จำนวน 2 จุด พร้อมตดิตั้งป้าย
โครงการจำนวน 1 ปา้ย 

-  -  400,000  400,000  400,000  1. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก2.ร้อยละ
ของประชาชนพึง
พอใจ 3. ร้อยละ
ของอุบัติเหตุลดลง 

ราษฎรสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

  กองช่าง       

16 ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
คสล.จากบ้านนาง
ประยูร ฐานโอภาส – 
บ้านนายบรรหาร ออ่น
สุวรรณ  บ้านโนนเสมา 
หมู่ที่ 2 

เพื่อระบายนำ้
ท่วมขังถนนและ
บ้านเรือน
ประชาชน 

รางระบายน้ำคสล. ขนาดกวา้ง 0.40 ม.ยาว 300 
ม.สูงเฉลี่ย 0.40 ม. 

-  -  300,000  300,000   300,000 ร้อยละของการ
ระบายนำ้ดีขึ้น 

สามารถ
ระบายนำ้ท่วม
ขังได้อย่าง
รวดเร็ว 

  กองช่าง       

17 ก่อสร้างถนนยกระดับ
ดินพร้อมลงหินคลุกทับ
หน้าจากบ้านนายสุนทร 
แทนธาน ีถึง ประปา  
ม.2 บ้านโนนเสมา    
หมู่ที่ 2 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-
มา 

ถนนดินพร้อมลงหินคลุกทับหน้า ขนาดกว้าง 4.00 
ม.ยาว 800 ม.สูงเฉลี่ย 1.00 ม.ลงหินคลุกทับหน้า
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตลอดสาย 

-  -    500,000   500,000   500,000 1. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก2.ร้อยละ
ของประชาชนพึง
พอใจ  3. ร้อยละ
ของอุบัติเหตุลดลง 

ราษฎรสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

  กองช่าง       

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๙๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ                                                                                                                                                                                        
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                            
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➔  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (แนวทางที่  1  การจัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรกัษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากสี่แยกบา้น
นายเฉลียว อุทยั
ประดิษฐ์  ถึง  สาม
แยกบา้นนางแกว้ 
กลางโคกกรวด ) 
บ้านโนนเสมา หมู่ที่ 
2 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

ถนนคสล. ขนาดกวา้ง 4.00 ม.
ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม.รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 
ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง วางท่อระบาย
น้ำ คสล.ขนาด 0.40X1.00 ม. 
จำนวน 2 จุด พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจำนวน 1 ปา้ย 

-  -  400,000  400,000  400,000  1. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก2.ร้อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 3. 
ร้อยละของอุบัติเหตุ
ลดลง 

ราษฎรสัญจรไป-
มาได้สะดวก 

  กองช่าง       

19 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากบา้นนาง
ติ๋ม  บุตรศรีภูมิ  ถึง 
หลุ่งสมอ  ม.2 
บ้านโนนเสมา   หมู่
ที่ 2 
 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

ถนนหินคลุก ขนาดกวา้ง 4.00 
ม.ยาว 1,000 ม.สูงเฉลี่ย 0.15 
ม.ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ 
600 ลบ.ม. 

-  -    600,000   600,000   600,000 1. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก2.ร้อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ  3. 
ร้อยละของอุบัติเหตุ
ลดลง 

ราษฎรสัญจรไป-
มาได้สะดวก 

  กองช่าง       

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๙๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ                                                                                                                                                                                         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                           
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➔  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (แนวทางที่  1  การจัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรกัษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมบ่อพกัจากบ้านนาย
อนันต์  ปลื้มไธสง ถึง ศาล
ตาปู่ (รอบหมูบ่้าน)  บ้าน
โนนเสมา หมู่ที่ 3 

เพือ่ระบายนำ้ท่วมขัง
ถนนและบ้านเรือน
ประชาชน 

วางท่อระบายน้ำระบายน้ำคสล.
พร้อมบ่อพกั  

-  -  500,000  500,000   500,000 ร้อยละของการ
ระบายนำ้ดีขึ้น 

สามารถระบายน้ำ
ท่วมขังได้อย่าง
รวดเร็ว 

  กองช่าง       

21 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก(จาก
บ้านนายคำมูลจันทร์
สามารถ  ถึง    ถนนเส้น
โนนโบสถ์) บา้นโนนเสมา 
หมู่ที่ 3 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

ถนนคสล. ขนาดกวา้ง 4.00 ม.
ยาว 500 ม.หนา 0.15 ม.รวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,000 ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง วาง
ท่อระบายนำ้ คสล.ขนาด 
0.40X1.00 ม. จำนวน 2 จุด 
พรอ้มติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 
1 ป้าย 

-  -  1,240,000 1,240,000 1,240,000 1. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก2.ร้อยละ
ของประชาชนพึง
พอใจ 3. ร้อยละ
ของอุบัติเหตุลดลง 

ราษฎรสัญจรไป-
มาได้สะดวก 

  กองช่าง       

22 ขยายผิวจราจรถนน คสล.
ภายในหมูบ่้านบา้นโนนเสมา   
หมู่ที่ 3 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

ขยายผิวจราจรถนน คสล.ให้
กว้างขึ้น 

-  -    300,000   300,000   300,000 1. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก2.ร้อยละ
ของประชาชนพึง
พอใจ  3. ร้อยละ
ของอุบัติเหตุลดลง 

ราษฎรสัญจรไป-
มาได้สะดวก 

  กองช่าง       



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๙๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ                                                                                                                                                                                        
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➔  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (แนวทางที่  1  การจัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรกัษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 ก่อสร้างถนนยกระดับ
ดินพร้อมลงหินคลุก
ทับหน้าจาก ม.3-ม.
10  บา้นโนนเสมา   
หมู่ที่ 3 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-
มา 

ถนนดินพร้อมลงหินคลุกทับหน้า 
ขนาดกวา้ง 4.00 ม.ยาว 1,000 ม.
สูงเฉลี่ย 1.00 ม.ลงหินคลุกทับหน้า
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตลอดสาย 

-  -  1,200,000 1,200,000 1,200,000 1. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก2.ร้อยละ
ของประชาชนพึง
พอใจ  3. ร้อยละ
ของอุบัติเหตุลดลง 

ราษฎรสัญจรไป-
มาได้สะดวก 

  กองช่าง       

24 ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
คสล.จากบ้านนายทับ  
สุดจะบก ถึง อ่างเก็บ
น้ำลำฉมวก  บ้าน
โนนมะนาว หมู่ที ่4 

เพื่อระบายนำ้
ท่วมขังถนนและ
บ้านเรือน
ประชาชน 

รางระบายน้ำระบายน้ำคสล.ขนาด
กว้าง 0.40 ม.ยาว 500 ม.สูง 0.40 
ม.  

-  -  500,000  500,000   500,000 ร้อยละของการ
ระบายนำ้ดีขึ้น 

สามารถระบายน้ำ
ท่วมขังได้อย่าง
รวดเร็ว 

  กองช่าง       

25 ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
คสล.จากบ้านนาย
น้อย  มูลทองหลาง 
ถึง บ้านนายเปล่ง  
แท่งทองหลาง  บ้าน
โนนมะนาว หมู่ที ่4 

เพื่อระบายนำ้
ท่วมขังถนนและ
บ้านเรือน
ประชาชน 

รางระบายน้ำระบายน้ำคสล.ขนาด
กว้าง 0.40 ม.ยาว 500 ม.สูง 0.40 
ม.  

-  -  500,000  500,000   500,000 ร้อยละของการ
ระบายนำ้ดีขึ้น 

สามารถระบายน้ำ
ท่วมขังได้อย่าง
รวดเร็ว 

  กองช่าง       

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๙๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ                                                                                                                                                                                         
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                     
     ➔  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (แนวทางที่  1  การจัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรกัษา) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากสี่แยกศาลตาปู่ 
ถึง บ้านนายบุญเชิด  
สางกลาง ) บา้นโนน
มะนาว        หมู่ที่ 4 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-
มา 

ถนนคสล. ขนาดกวา้ง 4.00 ม.ยาว 300 ม.
หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
1,200 ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง วางท่อระบายน้ำ 
คสล.ขนาด 0.40X1.00 ม. จำนวน 2 จุด 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 

-  -  744,000  744,000  744,000  1. ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก2.ร้อยละ
ของประชาชนพึงพอใจ 
3. ร้อยละของอุบัติเหตุ
ลดลง 

ราษฎรสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

  กองช่าง       

27 ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากสี่แยกคุ้มหนอง
ขาม ถึง อา่งเก็บน้ำ
ลำฉมวก) บ้านโนน
มะนาว หมู่ที่ 4 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-
มา 

ถนนคสล. ขนาดกวา้ง 4.00 ม.ยาว 300 ม.
หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
1,200 ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง วางท่อระบายน้ำ 
คสล.ขนาด 0.40X1.00 ม. จำนวน 2 จุด 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 

-  -  744,000  744,000  744,000  1. ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก2.ร้อยละ
ของประชาชนพึงพอใจ 
3. ร้อยละของอุบัติเหตุ
ลดลง 

ราษฎรสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

  กองช่าง       

28 ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
คสล.จากบ้านนาย
ทองสา ทุมนาหาด 
ถึง บ้านนายสุดใจ 
วงศ์คำ  บ้านสวนปอ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อระบายนำ้
ท่วมขังถนนและ
บ้านเรือน
ประชาชน 

รางระบายน้ำระบายน้ำคสล.ขนาดกว้าง 0.40 
ม.ยาว 300 ม.สูง 0.40 ม.  

-  -  300,000  300,000   300,000 ร้อยละของการระบาย
น้ำดีขึ้น 

สามารถระบาย
น้ำท่วมขังได้
อย่างรวดเร็ว 

  กองช่าง       



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๙๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ                                                                                                                                                                                         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                             
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➔  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (แนวทางที่  1  การจัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรกัษา) 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 ก่อสร้างถนนยกระดับดิน
กั้นแนวที่
สาธารณประโยชน์ ม.5 

เพื่อกั้นเป็นคัน
ดินบอกแนวที่
สาธารณประ   
โยชน ์

ถนนยกระดับดินขนาดกว้าง 
3.00 ม.ยาว 500 ม.สูงเฉลี่ย 
1.00 ม. 

-  -  225,000 225,000 225,000 ร้อยละของการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์ลดลง 

ป้องกันการบกุ
รุกที่สาธารประ 
โยชน์ของทาง
ราชการ 

  กองช่าง       

30 ขุดขยายสระน้ำSML   
(คุ้มโคกกรวด) บา้นสวน
ปอ ม.5 

เพื่อเก็บน้ำ
อุปโภคบริโภค 

สระน้ำขนาดกว้าง 50 ม.ยาว 
100 ม.ขุดลึกเฉลี่ยจากพื้นสระ
เดิม 1.50 ม.ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 7,500 ลูกบาศก์เมตร 

-  -  500,000  500,000  500,000  ร้อยละของปริมาตรเก็บ
กักน้ำเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

  กองช่าง       

31 ก่อสร้างถนนยกระดับดิน
พร้อมลงหินคลุกทับหน้า
จากวัดบ้านหวัละเลิง ถึง 
ลำฉมวก    บา้นหัวละเลิง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

ถนนดินพร้อมลงหินคลุกทับหน้า 
ขนาดกวา้ง 4.00 ม.ยาว 800 
ม.สูงเฉลี่ย 1.00 ม.ลงหินคลุก
ทับหน้าหนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตลอด
สาย 

-  -    500,000   500,000 500,000 1. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก2.ร้อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ  3. 
ร้อยละของอุบัติเหตุ
ลดลง 

ราษฎรสัญจรไป-
มาได้สะดวก 

  กองช่าง       

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๙๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ                                                                                                                                                                                         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ➔  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (แนวทางที่  1  การจัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรักษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากปา่ยางพารา 
ถึง บ้านนายสุข
สันต์ สมนาม   
บ้านหัวละเลิง หมู่
ที่ 6 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-
มา 

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 200 ม.หนา 
0.15 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 1,600 ตร.
ม.ไม่มีไหล่ทาง วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 
0.40X1.00 ม. จำนวน 2 จุด พร้อมตดิตั้งป้าย
โครงการจำนวน 1 ปา้ย 

-  -  496,000 496,000 496,000 1. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก2.ร้อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 3. 
ร้อยละของอุบัติเหตุ
ลดลง 

ราษฎรสัญจรไป-
มาได้สะดวก 

  กองช่าง       

33 ขุดลอกลำฉมวก      
บ้านหัวละเลิง หมู่
ที่ 6 

เพื่อเก็บน้ำ
อุปโภคบริโภค 

ขุดลอกลำฉมวกชว่งที่ตื้นเขินขนาดกวา้ง 25.00 ม.
ยาว 500 ม.ขุดลกึเฉลี่ยจากพื้นเดิม 1.50 ม.
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 18,750 ลบ.ม. 

-  -  937,500  937,500  937,500  ร้อยละของปริมาตรเก็บ
กักน้ำเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

  กองช่าง       

34 ก่อสร้างถนน
ยกระดับดินพร้อม
ลงหินคลุกทับหน้า
จากบา้นนายใหม่ 
โพธิมาศ ถึง โคกปา่
ช้าเก่า    บ้าน
หนองจระเข้หิน  
หมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป-
มา 

ถนนดินพร้อมลงหินคลุกทับหน้า ขนาดกว้าง 4.00 
ม.ยาว 800 ม.สูงเฉลี่ย 1.00 ม.ลงหินคลุกทับหน้า
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตลอดสาย 

-  -    500,000   500,000 500,000 1. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก2.ร้อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ  3. 
ร้อยละของอุบัติเหตุ
ลดลง 

ราษฎรสัญจรไป-
มาได้สะดวก 

  กองช่าง       



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๙๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ                                                                                                                                                                                         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➔  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (แนวทางที ่ 1  การจัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรกัษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 ก่อสร้างถนน
ยกระดับดินพร้อม
ลงหินคลุกทับหน้า
จากสระประปา ม.
7  ถึง บา้นหัว
ตะพาน ต.หินดาด        
บ.หนองจระเข้หิน  
หมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

ถนนดินพร้อมลงหินคลุกทับหน้า ขนาดกว้าง 4.00 
ม.ยาว 800 ม.สูงเฉลี่ย 1.00 ม.ลงหินคลุกทับหน้า
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตลอดสาย 

-  -    500,000   500,000   500,000 1. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก2.ร้อยละ
ของประชาชนพึง
พอใจ  3. ร้อยละ
ของอุบัติเหตุลดลง 

ราษฎรสัญจรไป-
มาได้สะดวก 

  กองช่าง       

36 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากบา้นนาย
สมัย  โพธิมาศ ถึง 
สวนนายอาทิตย ์
ปาสารักษ ์   บ้าน
หนองจระเข้หิน  
หมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 500 ม.สูง
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตลอดสาย 

-  -    300,000   300,000   300,000 1. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก2.ร้อยละ
ของประชาชนพึง
พอใจ  3. ร้อยละ
ของอุบัติเหตุลดลง 

ราษฎรสัญจรไป-
มาได้สะดวก 

  กองช่าง       

37 ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.จากบา้น
นายวิรัช เท่ียงเดช 
ถึง บ้านนายศิริโชค  
บุตรศรีภมิ  บ้าน
หนองจระเข้หิน 
หมู่ที่ 7 

เพื่อระบายนำ้ท่วม
ขังถนนและ
บ้านเรือน
ประชาชน 

รางระบายน้ำระบายน้ำคสล.ขนาดกว้าง 0.40 ม.
ยาว 300 ม.สูง 0.40 ม.  

-  -  300,000  300,000   300,000 ร้อยละของการ
ระบายนำ้ดีขึ้น 

สามารถระบายน้ำ
ท่วมขังได้อย่าง
รวดเร็ว 

  กองช่าง       



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๙๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ                                                                                                                                                                                         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➔  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (แนวทางที่  1  การจัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรกัษา) 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประ

สงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 ก่อสร้างถนน
ยกระดับดินพร้อม
ลงหินคลุกทับหน้า
จากบา้นโนนมัน  
ถึง ทางเช่ือม ม.6 
บ.หัวละเลิง(ถนน
สายหินโคน-หนอง
ขาม)   บ้านโนน
มัน  หมู่ที่ 8 

เพื่อความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มา 

ถนนดินพร้อมลงหินคลุกทับหน้า ขนาดกว้าง 
4.00 ม.ยาว 800 ม.สูงเฉลี่ย 1.00 ม.ลงหิน
คลุกทับหน้าหนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตลอดสาย 

           -         -   500,000   500,000   500,000 1. ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก2.ร้อยละ
ของประชาชนพึงพอใจ  
3. ร้อยละของอุบัติเหตุ
ลดลง 

ราษฎรสัญจรไป-
มาได้สะดวก 

  กองช่าง       

39 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากแพลนปูน
(เสี่ยตุ้ย) ถึง ปา่ช้า
หนองนกกวกั ต.
หินดาด    บา้น
หนองตะครอง หมู่
ที่ 9 

เพื่อความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มา 

ถนนหินคลุก  ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 700 
ม.  หนาเฉลีย่ 0.15 ม.ตลอดสาย คิดเป็น
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม. 

           - - 500,000 500,000 500,000 1. ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก2.ร้อยละ
ของประชาชนพึงพอใจ  
3. ร้อยละของอุบัติเหตุ
ลดลง 

ราษฎรสัญจรไป-
มาได้สะดวก 

  กองช่าง       

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๐๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ                                                                                                                                                                                         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                             
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➔  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (แนวทางที่  1  การจัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรกัษา) 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประส

งค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 ก่อสร้างถนนยกระดับดิน
พร้อมลงหินคลุกทับหน้าจาก
ถนนสาย 226 (ขา้ง รพ.สต.
หินโคน) ถึง บ้านนาย
ประยงค์ วิวาห์โค         
บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 9 

เพื่อความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มา 

ถนนดินพร้อมลงหินคลุกทับหน้า ขนาดกว้าง 
4.00 ม.ยาว 800 ม.สูงเฉลี่ย 1.00 ม.ลง
หินคลุกทับหน้าหนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตลอด
สาย 

        -         -   500,000   500,000   500,000 1. ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก2.ร้อยละ
ของประชาชนพึงพอใจ  
3. ร้อยละของอุบัติเหตุ
ลดลง 

ราษฎร
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

  กองช่าง       

41 ก่อสร้างถนนยกระดับดิน
พร้อมลงหินคลุกทับหน้าจาก
ถนนสาย 226 (ขา้ง รพ.สต.
หินโคน) ถึง บ้านนาย
ประยงค์ วิวาห์โค   บ้าน
หนองตะครอง หมู่ที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มา 

ถนนดินพร้อมลงหินคลุกทับหน้า ขนาดกว้าง 
4.00 ม.ยาว 800 ม.สูงเฉลี่ย 1.00 ม.ลง
หินคลุกทับหน้าหนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตลอด
สาย 

         -         -   500,000   500,000   500,000 1. ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก2.ร้อยละ
ของประชาชนพึงพอใจ  
3. ร้อยละของอุบัติเหตุ
ลดลง 

ราษฎร
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

  กองช่าง       



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๐๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ                                                                                                                                                                                         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                            
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➔  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (แนวทางที่  1  การจัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรกัษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จาก
ลานย่าโม ถึง บ้านนายสวสัดิ์  
แดนทองหลาง  บ้านหินโคน
พัฒนา หมูท่ี่ 10 

เพือ่ระบายน้ำทว่มขัง
ถนนและบ้านเรอืน
ประชาชน 

รางระบายน้ำระบายน้ำคสล.ขนาด
กว้าง 0.40 ม.ยาว 300 ม.สูง 0.40 
ม.  

-  -  300,000  300,000   300,000 ร้อยละของการระบายน้ำดี
ขึ้น 

สามารถระบายน้ำ
ท่วมขังได้อย่าง
รวดเร็ว 

  กองช่าง       

43 ก่อสร้างถนนยกระดับดนิพรอ้มลง
หินคลุกทับหน้าจากวัดหนิโคน
พัฒนา ถึง บ้านนายศกัดิ์ชยั แดน
ทองหลาง บ้านหินโคนพัฒนา หมู่
ที่ 10 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 

ถนนดินพร้อมลงหนิคลุกทับหน้า 
ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 800 ม.สูง
เฉลีย่ 1.00 ม.ลงหินคลุกทับหน้าหนา
เฉลีย่ 0.15 ม.ตลอดสาย 

         -           -   500,000   500,000   500,000 1. ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก2.ร้อยละ
ของประชาชนพึงพอใจ  3. 
ร้อยละของอุบัตเิหตุลดลง 

ราษฎรสัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

  กองช่าง       

44 เปลี่ยนขนาดท่อเมนต์ประปา 
บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ระบบจา่ย
น้ำประปามแีรงดัน
เพิ่มขึ้น 

เปลี่ยนท่อเมนต์ระบบจ่าย
น้ำประปาเป็นขนาด Ø 2 นิว้  

- -  300,000  300,000   300,000 ร้อยละของการระบาย
น้ำดีขึ้น 

สามารถระบายน้ำ
ท่วมขังได้อย่าง
รวดเร็ว 

  กองช่าง       

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๐๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ                                                                                                                                                                                         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➔  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (แนวทางที่  1  การจัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรกัษา) 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประส

งค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 ก่อสร้างถนนยกระดับดิน
พร้อมลงหินคลุกทับหน้าจาก
สามแยกถนน คสล. ถึง ม.
11 ต.จักราช  บา้นโคก
พลวง หมู่ที่ 11 

เพื่อความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไป-มา 

ถนนดินพร้อมลงหินคลุกทับหน้า ขนาด
กว้าง 4.00 ม.ยาว 800 ม.สูงเฉลี่ย 
1.00 ม.ลงหินคลุกทับหน้าหนาเฉลี่ย 
0.15 ม.ตลอดสาย 

- -   500,000   500,000   500,000 1. ร้อยละของประชาชน
เดินทางสะดวก2.ร้อยละ
ของประชาชนพึงพอใจ  
3. ร้อยละของอุบัติเหตุ
ลดลง 

ราษฎรสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

  กองช่าง       

46 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน 
ที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอก  
 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าออกแบบ 
ค่าควบคุม
งาน  

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
 
 

ร้อยละของการทำงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

สามารถจ่าย
ค่าจ้างเอกชน 
นิติบุคคล 
ออกแบบ  
ควบคุมงานได้ 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๐๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ                                                                                                                                                                                         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                          
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➔  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (แนวทางที่  1  การจัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรกัษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 ค่าชดเชยค่า
ก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ 
(ค่า K)  

เพื่อจ่ายเป็นค่า
งานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับ
ราคาได้(ค่า K) 

ค่าชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผูป้ระกอบ
อาชีพกอ่สร้างที่ทำสัญญาแบบปรับ
ราคาได้  (ค่า K) กับ อบต.หินโคน 
สำหรับงานก่อสร้างทุกประเภทรวมถึง
งานปรับปรุงและซ่อมแซมฯลฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของการทำงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

สามารถจ่ายเป็น
ค่าชดเชยค่า
ก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) ใหแ้ก่ผู้
ประกอบอาชีพ
ก่อสร้างที่ทำ
สัญญาแบบปรับ
ราคาได้  (ค่า K)  

  กองช่าง       

48 ขุดขยายสระ
ประปา  
บ.โนนเสมา ม.2 
 
 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาขุด
ขยายสระประปา 

ขุดขยายสระประปาขนาดกว้าง 
50.00 ม.ยาว 100 ม. 

- -  300,000       300,000 300,000 ร้อยละของปริมาตรเก็บ
กักน้ำเพิ่มขึ้น 

เพื่อเก็บกักนำ้ไว้ใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 
 
 

49 ก่อสร้างถนน
ยกระดับดินรอบ
พื้นที่
สาธารณประโยชน์ 
อบต.หินโคน 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมา
ก่อสร้างถนนดิน
รอบที่สารณะ 
อบต.หินโคน 

ถนนดินขนาดกวา้ง 4.00 ม.ยาว 
600 ม.สูงเฉลี่ย 1.00 ม. 

- -    200,000 200,000 200,000 ร้อยละของการบุกรุกที่
สาธารณะลดลง 

เพื่อป้องกันการบุก
รุกที่สาธารณ 
ประโยชน์(นสล.
เลขที่ นม 3197) 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๐๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ                                                                                                                                                                                         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                          
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➔  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (แนวทางที่  1  การจัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรกัษา) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 ก่อสร้างถนนยกระดับ
ดินรอบพื้นที่
สาธารณประโยชน์ 
อบต.หินโคน 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมา
ก่อสร้างถนน
ดินรอบที่
สารณะ อบต.
หินโคน 

ถนนดินขนาดกวา้ง 4.00 ม.
ยาว 600 ม.สูงเฉลี่ย 1.00 ม. 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
การบุกรุกที่
สาธารณะ
ลดลง 

เพื่อป้องกันการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์(นสล.
เลขที่ นม 3197) 

กองช่าง 

51 
 

ก่อสร้างอาคารที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหิน
โคน 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมา
ก่อสร้าง
อาคารที่ทำ
การองค์การ
บริหารส่วน
ตำบลหินโคน 

อาคารที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหินโคน (แห่งใหม่) 

5,700,000 - - - - ร้อยละของ
พื้นที่ใช้สอย
ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและอำนวย
ความสะดวกในการติดต่อ
ราชการของประชาชน 

กองช่าง 

                      จำนวนโครงการ  51  โครงการ 5,720,000 20,000 25,520,964 25,520,964 25,520,964 - - - 

- 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา    

~ ๑๐๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  2  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
     ➔  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็งชุมชน  (แนวทางที่  3  การส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมสร้างฐานอาชีพ  เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนให้มี
อาชีพเสริมเพิม่รายได้
สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 
 

ประชาชนตำบล
หินโคน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิรายไดเ้พิ่ม
มากขึ้นเกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

สำนักปลดั 

๒ ฝึกอาชีพให้กับประชาชน 
หลักสตูรการทำขนมไทย  

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนให้มี
อาชีพเสริมเพิม่รายได้
สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 
 

ประชาชนตำบล
หินโคน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิรายไดเ้พิ่ม
มากขึ้นเกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๓ ฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการ
และผูดู้แลคนพิการ 
หลักสตูรนวดแผนไทย  

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับผู้พิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ 

ผู้พิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ
ตำบลหินโคน 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้พิการและผูดู้แล
คนพิการมีอาชีพ
เสรมิรายไดเ้พิ่ม
มากขึ้น 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา    

~ ๑๐๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ ๔  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  2  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
     ➔  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็งชุมชน  (แนวทางที่  3  การส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ส่งเสริมพัฒนา
ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่
พึ่ง  

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับผู้ด้อยโอกาส
และคนไร้ที่พึ่ง 

ผู้ด้อยโอกาส
และคนไร้ที่พึ่ง 
ตำบลหินโคน 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้ด้อยโอกาสและ
คนไร้ที่พ่ึง มีอาชีพ
เสรมิรายไดเ้พิ่ม
มากขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม  4  โครงการ 89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 - - - 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๐๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  3  การพัฒนาด้านการเกษตร 
     ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคน ที่  3  ดา้นการพัฒนาเกษตรอนิทรีย์ 
     ➔  แผนงานการเกษตร  :  งานส่งเสริมการเกษตร,งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  (แนวทางที่  1  การพัฒนาเกษตรอินทรยี์ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรใน
ชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายใน
การดำเนินโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ฯ 

เกษตรกรตำบลหิน
โคน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 อบต. มีธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
ดีขึ้นร้อยละ ๒  

ไม่มีการพังทลายของ
หน้าดิน 

สำนักปลัด 

๒ เกษตรแบบผสมผสานเพื่อ
อาหารกลางวันตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายใน
การดำเนินโครงการฯ 

นักเรียนในเขต
ตำบลหินโคน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของ
วัตถุดิบในการ
ทำอาหาร
กลางวันเพิ่มขึ้น  

นักเรียนได้กินอาหาร
ครบตามหลัก
โภชนาการ 

สำนักปลัด 

๓ อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

เพื่อดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นในเขต
ตำบลหินโคน 

ให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน
ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
อนุรักษ์พันธกุรรม
พืชเพิ่มมากขึ้น  

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช 

สำนักปลัด 

4 ส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อส่งเสริมการผลิตและ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชวีภาพจาก
วัสดุที่เหลือใช้ในครัวเรือน
ฯลฯ 

เกษตรกรหมู่บ้าน
ละ 10 คน 

24,750 24,750 24,750 24,750 24,750 ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรมที่มี
ความรู้ในระดับที่
ดีขึ้น ร้อยละ 80 
 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพแทนปุย๋เคมี 

กรมส่งเสริม
การเกษตร/อบต.

หินโคน 

5 ฝึกอบรมเพื่อเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกันและ
กำจัดศัตรูพืช 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืชฯลฯ 

เกษตรกรหมู่บ้าน
ละ 10 คน 

24,750 24,750 24,750 24,750 24,750 ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรมที่มี
ความรู้ในระดับดี
ที่ขึ้น ร้อยละ 80 
 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเร่ืองการ
ป้องกันและกำจัดศรัต
รูพืชลดการระบาด
ฯลฯ 

กรมส่งเสริม
การเกษตร/อบต.

หินโคน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๐๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาด้านการเกษตร 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคน ที่  3  ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
      ➔ แผนงานการเกษตร  :  งานส่งเสริมการเกษตร  (แนวทางที่  1  การพัฒนาเกษตรอินทรียต์ามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน 

เพื่อให้เกษตรกรมีเมล็ด
พันธ์ข้าวพันธ์ดีอยา่ง
เพียงพอในการผลิตข้าวให้
มีประสิทธิภาพฯลฯ 
 

เกษตรกรหมู่บ้าน
ละ 10 คน 

24,750 24,750 24,750 24,750 24,750 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมที่มี
ความรู้ในระดับดทีี่
ขึ้น ร้อยละ 80 

ผู้เข้าอบรมมเีมล็ดพนัธุ์
ข้าวพันธุด์ีใช้ในการผลิต
ข้าวทกุครวัเรอืนและมี
ผลผลิตเพิ่มขึ้นฯ 

กรมส่งเสรมิ
การเกษตร/อบต.

หินโคน 

7 ฝึกอบรมปุ๋ยพืชสด เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืช
สดแก่เกษตรกรฯลฯ 

เกษตรกรหมู่บ้าน
ละ 10 คน 

59,750 59,750 59,750 59,750 59,750 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมที่มี
ความรู้ในระดับดทีี่
ขึ้น ร้อยละ 80 
 

ผู้เข้ารับการอบรมได้
ความรู้เรือ่งปุ๋ยพืชสด
และการไถกลบตอซัง
ข้าว 

กรมส่งเสรมิ
การเกษตร/อบต.

หินโคน 

รวม  จำนวน  7  โครงการ 284,000 284,000 284,000 284,000 284,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๐๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  4  ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ➔  แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านจัดการศึกษาใหม้ีความพร้อมทั้งกายภาพและเทคโนโลยี) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เพิ่มพูนประสิทธิภาพเพื่อ
พัฒนาครูและบุคลสากรทาง
การศึกษา คณะกรรมการ 
ศพด.และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก 
และคณะกรรมการ 
ศพด.มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฎิบัติงานในศพด. 

 ครูผู้ดูแลเด็ก
,กรรมการ ศพด. 

50,000 50,000 50,000 50,000 ๕0,๐00 ร้อยละของผู้
เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

คร ูผู้ดูแลเด็ก
,คณะกรรมการ 
ศพด.และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องมี
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานใน
หน้าที ่

กองการศึกษา
ฯ 

2 
 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่
จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก  

 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ออกแบบ ค่าควบคุม
งาน  

ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานที่จ่าย
ให้เอกชน นิติ
บุคคลหรือ
บุคคลภายนอก  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

 

 

ร้อยละของ
การทำงานมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น 

สามารถจ่าย
ค่าจ้างเอกชน นิติ
บุคคล ออกแบบ  
ควบคุมงานได้ 

กองการศึกษา
ฯ 

 

 

3 
 

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนในเขตพื้นที่ 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน สำหรับ
สนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวันให้แก่
เด็กนักเรียนใน
โรงเรียน 

 

โรงเรียนสังกัดอื่น
ในเขตพื้นที่ตำบล

หินโคน 

๒,000,๐๐๐ ๒,000,๐๐๐ ๒,000,๐๐๐ ๒,000,๐๐๐ ๒,000,๐๐๐ เด็กนักเรียนมี
อาหาร
กลางวัน
รับประทาน
ครบ 5 หมู่  

เด็กและเยาวชนมี
โภชนาการด้าน
อาหารที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา
ฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๑๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  4  ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ➔  แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านจัดการศึกษาใหม้ีความพร้อมทั้งกายภาพและเทคโนโลยี) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ค่าชดเชยค่าก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้     
(ค่า K)  

เพื่อจ่ายเป็นค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้    
(ค่า K) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่า
ก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่
ผู้ประกอบอาชีพกอ่สร้างที่
ทำสัญญาแบบปรับราคา
ได ้ (ค่า K) กับ อบต.หิน
โคน สำหรับงานกอ่สร้าง
ทุกประเภทรวมถึงงาน
ปรับปรุงและซ่อมแซม
ฯลฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของการ
ทำงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

สามารถจ่ายเป็น
ค่าชดเชยค่า
ก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) 
ให้แก่ผู้ประกอบ
อาชีพกอ่สร้างที่
ทำสัญญาแบบ
ปรับราคาได้  (ค่า 
K)  

กองการศึกษา
ฯ 

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.อบต.
หินโคน 

เพื่อให้ ศพด.อบต.หิน
โคน มีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อย่างสวยงาม 

ศพด.อบต.หินโคน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของภูมิทัศน์
โดยรอบ ศพด.
อบต.หินโคน
สวยงามขึ้น 

ศพด.มีความ
สวยงามเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา
ฯ 

6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.อบต.
หินโคน 2 

เพื่อให้ ศพด.อบต.หิน
โคน 2 มีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์อย่างสวยงาม 

ศพด.อบต.หินโคน 2 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของภูมิทัศน์
โดยรอบ ศพด.
อบต.หินโคน 2 
สวยงามขึ้น 

 

ศพด.มีความ
สวยงามเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา
ฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๑๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 เงินสนับสนุนโครงการอาหาร
เสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนใน
เขตตำบลหินโคน 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่นักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ) เขตตำบลหิน
โคน 

นักเรียนจำนวน 480 
คนๆละ 7.37 บาท
จำนวน 260 วัน 

919,776 919,776 919,776 919,776 919,776 ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนที่ได้รับ
อาหารเสริม (นม) 
มีความพึงพอใจ 

นักเรียนได้รับ
อาหารเสริม (นม) 
ครบถ้วน 

กองการศึกษา
ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๑๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  4  ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ➔  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา  (แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งกายภาพและเทคโนโลยี) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

  งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 วันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจ 
กรรมวันเด็กแห่งชาติและเด็ก
ได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง 

นักเรียนในเขต
พื้นที่ตำบลหิน

โคน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของผู้เข้า
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจใน
การป้องกันระงับ
อัคคีภัยเพิ่มขึ้น 

ผู้ปกครอง,ครูและ
ผู้ดูแลเด็ก,เจ้าหน้าที่
ป้องกันฯ,อปพร.ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา
ฯ 

9  ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหินโคน 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองและเด็ก ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการเกิด
อัคคีภัยและรู้จกัวธิีป้องกันมิ
ให้เกิดอัคคีภัยได้ ฯลฯ 

เด็กเล็ก,
ผู้ปกครอง,ครู
และผู้ดูแลเด็ก,
เจ้าหน้าที่
ป้องกันฯ,อปพร. 

30,000 30,000 30,000 30,000 3๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชน
ร้อยละ ๖๐ มี
ทักษะและวิชาชพี  

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะและวิชาชพีที่
สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได ้

กองการศึกษา
ฯ 

 

10 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ตามหน่วยการจัด
ประสบการณ์ เร่ือง นานาสัตว์
โลก 

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้นอก
สถานที่เพื่อสร้างเสริม
พัฒนาการ 

เด็กเล็ก จาก 
ศพด.อบต.    
หินโคน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีการเรียนรู้และ
พัฒนาการเพิ่มขึ้น 

เด็กๆมีความรู้ความ
เข้าใจในชีวิตสัตว์โลก

เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา
ฯ 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๑๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  4  ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ➔  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา (แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านจัดการศึกษาใหม้ีความพร้อมทั้งกายภาพและเทคโนโลยี)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ตามหน่วยการจัด
ประสบการณ์ เร่ือง กลางวัน
กลางคืน 

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้นอก
สถานที่เพื่อสร้างเสริม
พัฒนาการ 

เด็กเล็ก จาก ศพด.
อบต.หินโคน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีการเรียนรู้และ
พัฒนาการเพิ่มขึ้น 

เด็กๆมีความรู้ความ
เข้าใจในความหมาย
ของกลางวันกลางคืน 

กองการศึกษา
ฯ 

12 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา           
(ค่าหนังสือเรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สนับสนุนค่าหนังสือ
เรียน 

เด็กปฐมวัยอายุ3-
5 ปีใน ศพด. 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
หนังสือเรียน
เพิ่มขึ้น 

เด็กเล็กได้มีหนังสือ
เรียน 

กองการศึกษา
ฯ 

13 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา           
(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สนับสนุนอุปกรณ์การ
เรียน 

เด็กปฐมวัยอายุ3-
5 ปีใน ศพด. 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
อุปกรณ์การเรียน
เพิ่มขึ้น 

เด็กเล็กได้มีอุปกรณ์
การเรียน 

กองการศึกษา
ฯ 

14 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา           
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สนับสนุนกิจกรรมในการ
พัฒนาผู้เรียน 

เด็กปฐมวัยอายุ3-
5 ปีใน ศพด. 

43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 ร้อยละของผู้เรียน
มีกิจกรรมเพิ่ม
มากขึ้นในการ
เรียน 

เด็กเล็กได้มีกิจกรรม
ต่างๆในการเรียน 

กองการศึกษา
ฯ 

15 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา          
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สนับสนุนค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

เด็กปฐมวัยอายุ3-
5 ปีใน ศพด. 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้เรียน
มีเครื่องแบบ
นักเรียนเพิ่มขึ้น 

เด็กเล็กได้มี
เครื่องแบบนักเรียนไว้
ใช้ใส่มาเรียน 

กองการศึกษา
ฯ 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๑๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  4  ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
➔  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา (แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านจัดการศึกษาใหม้ีความพร้อมทั้งกายภาพและเทคโนโลยี)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า
จัดการเรียนการสอนราย
หัว 

เด็กปฐมวัยอายุ 2-
5 ปีใน ศพด. 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ร้อยละของผู้เรียน
มีเครื่องแบบ
นักเรียนเพิ่มขึ้น 

เด็กเล็กได้มี
เครื่องแบบนักเรียนไว้
ใช้ใส่มาเรียน 

กองการศึกษา
ฯ 

17 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายใน
การดำเนินโครงการฯ 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ทักษะทาง
คณิตศาสตร์เพิ่ม
มากขึ้น 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการ
เรียนคณิตศาสตร์ 

กองการศึกษา
ฯ 

18 ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายใน
การจัดทำปา้ย บร์อด
ประชาสัมพันธ ์การ
ติดต้ัง การพิมพ์ การ
โฆษณาผลงานหรือ
กิจกรรมของกอง
การศึกษาฯและ ศพด. 

ประชาชนตำบลหิน
โคนและประชาชน
ทั่วไป 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ของกอง
การศึกษาฯ ออก
สู่ประชาชน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารการ
ปฎิบัติงานของกอง
การศึกษา อบต.หิน
โคน 

กองการศึกษา
ฯ 

 
 
 
 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๑๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  4  ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
    ➔  แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนละประถมศึกษา (แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านจัดการศึกษาใหม้ีความพร้อมทั้งกายภาพและเทคโนโลยี)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา(เงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวัน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 

เด็กปฐมวัย ของ 
ศพด.อบต.หินโคน 

514,500 514,500 514,500 514,500 514,500 ร้อยละ 90 ของ
เด็กปฐมวัยมี
ความพึงพอใจ 

 

 

เด็กปฐมวัยได้รับ
อาหารกลางวัน
ครบถ้วน 

กองการศึกษา
ฯ 

20 เงินสนับสนุนโครงการอาหาร
เสริม (นม) สำหรับเด็ก ศพด.
อบต.หินโคน 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) สำหรับเด็ก
ปฐมวัยของ ศพด.อบต. 
หินโคน 

เด็กปฐมวัยจำนวน 
100 คนๆละ 
7.37 บาทจำนวน 
260 วัน 

191,620 191,620 191,620 191,620 191,620 ร้อยละ 90 ของ
เด็กปฐมวัยที่ได ้
รับอาหารเสริม 
(นม) มีความพึง
พอใจ 

เด็กปฐมวัยได้รับ
อาหารเสริม (นม) 
ครบถ้วน 

กองการศึกษา
ฯ 

21 ป้องกันเด็กจมน้ำศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหินโคน 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
เด็กปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยของ 
ศพด.อบต.หินโคน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
เด็กปฐมวัยมี
ความรู้สามารถ
ช่วยเหลือตวัเอง
ได้ 

เด็กปฐมวัยมีความรู้
สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ 

กองการศึกษา
ฯ 

รวม      21    โครงการ 4,388,896 4,388,896 4,388,896 4,388,896 4,388,896 - - - 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๑๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.หินโคนที่  4  ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   
     ➔  แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (แนวทางที่ 3 การพัฒนาการสาธารณสุข การสร้างสขุภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพประชาชน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ ๑ -11 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพชวีิต
ที่ด ี

ประชาชนในหมู่บ้าน 
(อุดหนุนกรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-11) 

๒20,๐๐๐ ๒20,๐๐๐ ๒20,๐๐๐ ๒20,๐๐๐ ๒20,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มีสุขภาพด ี

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 
 

สำนักปลัด 

2 ควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

1.เพื่อลดจำนวนและ
อัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกในประกร
ทุกกลุ่มวยั 
2.เพื่อเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัโรค
ไข้เลือดออกให้บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน ให้มี
ศักยภาพในการชว่ยกัน
ดูแลและลดการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 
3.เพื่อสร้างความร่วมมือ
ในชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาและควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก  

ม.1-11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ป่วย
ไข้เลือดออก
ลดลง 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกใน
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๑๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.หินโคนที่  4  ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   
     ➔  แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (แนวทางที่ 3 การพัฒนาการสาธารณสุข การสร้างสขุภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพประชาชน) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการอบรมหลักสูตรกู้ชีพ 
กู้ภัย หลักสูตรการปฐม
พยาบาลสำหรับเจา้หน้าทีแ่ละ
อาสาสมัคร 
 
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายใน
การดำเนินโครงการ กจิ
กรรมฯ 

เจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัครกู้ภยั ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ผู้เข้าร่วม
โครงการฯมี
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

เจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัครกู้ภยั ฯลฯ
มีทักษะในการเผชิญ
เหต ุ

สำนักปลัด 

4 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
ค่าป่วยการ ชดเชยการ
งานและเวลาที่เสียไป 
ให้แก่อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น 
 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ในพื้นที่ 

120,๐๐๐ 120,๐๐๐ 120,๐๐๐ 120,๐๐๐ 120,๐๐๐ ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในพื้นที่ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง  มีสุขภาพจิตที่
ดี ในการใช้
ชีวิตประจำวัน  

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
ต่างๆในการดำเนิน
โครงการฯ  

ม.1-11 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของการ
แพร่ระบาดโรค
พิษสุนัขบ้าลดลง 
 

สุนัข แมวได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
อย่างทั่วถึง 

สำนักปลัด 

รวม   5  โครงการ 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 - - - 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๑๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนาวัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  4  ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
➔  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ:  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  (แนวทางที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณธรรมจรยิธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่อง
ในวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา 

เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนงาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
และวันสำคัญทางศาสนา 
ของตำบลหินโคน 

หมู่ที่ ๑-๑๑  25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนมีการ

สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
และวันสำคัญทาง
ศาสนาเพิ่มขึ้น 

เป็นการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นและ
วันสำคัญทางศาสนา 

กองการศึกษา
ฯ 
 

2 ทำบุญตักบาตรและเวียน
เทียนเน่ืองในวันมาฆบูชา 

 

 

เพื่อจัดโครงการทำบุญตัก
บาตรและเวียนเทียนเน่ืองใน
วันมาฆบูชา 

 อบต.หินโคน ๑5,๐๐๐ ๑5,๐๐๐ ๑5,๐๐๐ ๑5,๐๐๐ 15,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนได้เข้า
ร่วมทำบุญตัก
บาตรและเวียน
เทียนเน่ืองในวัน
มาฆบูชาเพิ่มขึ้น 

เป็นการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่นและ
วันสำคัญทางศาสนา 

กองการศึกษา
ฯ 

 

3 โครงการจัดงานรัฐพิธี (งาน
เฉลิมพระเกียรติ)   

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

อบต.หินโคน ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเข้า
ร่วมงานรัฐพิธี

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเข้าร่วมงานรัฐ
พิธ ี

กองการศึกษา
ฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๑๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนาวัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  4  ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
➔  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ:  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น    (แนวทางที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณที้องถิ่น) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ส่งเสริมกิจกรรมบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน 

เพื่อให้เด็ก และเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมทางศาสนา และ
ตระหนักในคุณธรรมใช้
สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 

เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
ตำบลหินโคนได้
ร่วมกิจกรรม

บรรพชา 

๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในงานพิธี
อุปสมบทฯเพิ่มขึ้น 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้สืบ
สาน
พระพุทธศาสนา 

กองการศึกษา
ฯ 

5 โครงการสืบสานประเพณี
ถวายเทียนพรรษา  

เพื่อเป็นการอนุรักษ ์รักษา 
และส่งเสริมประเพณีการ
ถวายเทียนพรรษา 

ประชาชนตำบล
หินโคน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้เข้า
ร่วมประเพณีถวาย
เทียนพรรษาเพิ่มขึ้น 

เป็นการอนุรักษ ์
ฟื้นฟู ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น 

กองการศึกษา
ฯ 

6 โครงการฝึกอบรมจริยธรรม
แก่ เด็ก เยาวชน พื้นที่ตำบล
หินโคน 

เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน  
มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
จิตใจ  

เด็ก เยาวชน 
ตำบลหินโคน 

150,๐๐๐ 150,๐๐๐ 150,๐๐๐ 150,๐๐๐ 150,๐๐๐ ร้อยละของเด็ก 
เยาวชน ตำบลหิน
โคนได้เข้าร่วม
โครงการฯอบรม
เพิ่มขึ้น 

เด็ก เยาวชน  ตำบล
หินโคน มีคุณธรรม
และจริยธรรมใน
จิตใจ 

กองการศึกษา
ฯ 

7 ปฎิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ
ทำบุญตักบาตรและเวียน
เทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา 

เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประชาชนตำบล
หินโคน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีส่วนใน
โครงการฯเพิ่มขึ้น 

มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลัก
พระพุทธศาสนา 

กองการศึกษา
ฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๒๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนาวัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  4  ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
➔  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น   (แนวทางที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณที้องถิ่น) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 สืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น เช่น บุญบั้ง
ไฟ ประเพณีทอดเทียน ฯลฯ 

เพื่อสืบสานและอนุรกัษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ตำบลหินโคนได้
เข้าร่วมกิจกรรม 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 10,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เพิ่มขึ้น 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 

กองการศึกษา
ฯ 

9 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
รับรองและพิธีการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรอง
และต้อนรับผู้มาเยือน ศพด.
อบต.หินโคน 

ศพด.อบต.หิน
โคนทั้ง 2 ศูนย ์

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของการ
ปฎิบัติงานมี

ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

ผู้มาเยือน ศพด.อบต.
หินโคนมีความ
ประทับใจในการ
รับรองต้อนรับ 

กองการศึกษา
ฯ 

10 วันผู้สูงอายุตำบลหินโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
จัดโครงการฯ 

ผู้สูงอายุตำบล
หินโคน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุมี

ความสุขมากขึ้น 

ผู้สูงอายุได้เข้าร่วม
กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม 

กองการศึกษา
ฯ 

11 โครงการงานประเพณีบวง 
สรวงอนุสาวรีย์ทา้วสุรนารี
และฉลองชัยชนะทา่นท้าว   
สุรนารี 

เพื่อจัดงานประเพณีบวง 
สรวงอนุสาวรีย์ทา้วสุรนารี
และฉลองชัยชนะทา่นท้าว   
สุรนาร ี

ประชาชนตำบล
หินโคนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
งานประเพณ ี

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รำลึกถึง
วีรกรรมอันกล้าหาญ
และคุณงามความดี
ของท่านท้าวสุรนารี
ทำให้เกิดความรัก
ความสามัคคี 

กองการศึกษา
ฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๒๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนาวัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  4  ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
➔  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานกีฬาและนนัทนาการ    (แนวทางที่ 3 การพัฒนาการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพประชาชน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 12 แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้ เด็กเล็กใน ศพด.
อบต.หินโคนมี  มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

เด็กเล็กในศพด.
อบต.หินโคนทั้ง 2 
ศูนย์ 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็ก
ก่อนวยัเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง
เพิ่มขึ้น 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
สันทนาการเพื่อความ
ฉลาดสมวัย 

กองการศึกษา
ฯ 

13 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด/หิน
โคนเกมส์ 

เพื่อให้ประชาชน เยาวชน
ในตำบลหินโคนมีความรัก 
ความสามัคคี มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ประชาชนตำบลหิน
โคน 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจเพิ่มขึ้น
ในการเข้าร่วม
โครงการฯ  

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา
ฯ 

                                           รวม    13   โครงการ  920,000 9200,000 9200,000 9200,000 9200,000 - - - 

 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๒๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  4  ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ➔  แผนงานงบกลาง  : งานงบกลาง  (แนวทางที่ 3  การพัฒนาการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพประชาชน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.หินโคน 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นบริหาร
จัดการพัฒนากองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของ
กองทุนหลัก 
ประกัน
สุขภาพได้รับ
เงินสมทบ 

ประชาชนมี
สุขภาพดีทั่วหน้า 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 สมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เพื่อสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนให้แก่พนักงาน
จ้างของ อบต.หินโคน 
 

กองทุนเงิน
ทดแทน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
กองทุนเงิน
ทดแทนได้รับ
การสมทบ 

พนักงานจ้างมี
สวัสดิการสบทบ
กองทุนทดแทน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 เงินสำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรอง
จ่ายในกรณีฉุกเฉิน 
จำเป็นเร่งด่วน หรือมี
เหตุจำเป็นโดยไมไ่ดต้ั้ง
งบประมาณไว้ หรือตั้ง
ไว้แต่ไม่พอ 

ม.1-ม.11 630,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ร้อยละของ
เงินสำรอง
จ่ายเพิ่มมาก
ขึ้น 

อบต.หินโคนมี
งบประมาณในการ
บริหารจดัการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนในกรณี
ฉุกเฉิน เร่งด่วน 

 

รวม  3  โครงการ 755,000 755,000 755,000 755,000 755,000    

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๒๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                                                                                         
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                         
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  5  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
     ➔  แผนงานเคหะและชมุชน  :  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู  (แนวทางที่  3  การรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนท้องถิ่นและการประหยัดพลังงาน) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ รายจ่ายให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

เพื่อจ่ายเป็นกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลมูลฝอย ค่าจา้ง
เหมาบริการต่างๆ ค่าจ้าง
เหมารถเก็บขยะมูลฝอย
ฯลฯ 

กำจัดขยะมูลฝอย 
ม.1-11 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของการ
บริหารจัดการ
ขยะมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น 

 

การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูล
ฝอยมีการบรหิาร
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  กองช่าง       

๒ ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการ
บริหารจัดการขยะใน
ชุมชน  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายใน
การดำเนินกิจกรรมต่างๆ
ตามโครงการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน  

ปรับปรุงบ่อขยะ
แบบฝังกลบ อบรม
ให้ความรู้เรื่องขยะ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของการ
บริหารจัดการ
ขยะมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น 

 

การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูล
ฝอยมีการบรหิาร
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  กอง
สวัสดิการ

สังคม     

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๒๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                                                                                         
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  5  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
     ➔  แผนงานเคหะและชมุชน  :  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู  (แนวทางที่  3  การรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนท้องถิ่นและการประหยัดพลังงาน) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการ
บริหารจัดการขยะใน
ชุมชน 

1. เพื่อลดปริมาณขยะใน
ชุมชน 
2. ลดปัญหามลพิษจาก
ขยะ 
3. สร้างจิตสำนึกให้ชุมชน
รักษาความสะอาดและ
รู้จักวิธีคัดแยกและกำจัด
ขยะที่ถกูต้อง 
 

ภายในตำบลหิน
โคน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนขยะที่
ลดลงร้อยละ ๒ 

1. ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลงชุมชน 
2. ประชาชนมี
จิตสำนึกในการรักษา
ความสะอาดและรู้จัก
วิธีคัดแยกและกำจัด
ขยะที่ถกูต้อง 

สำนักปลัด/
กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม   3  โครงการ 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 - - - 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๒๕ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบรูณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  10  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคน ที่  5  ด้านการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้เกดิความสมดุลอย่างยั่งยืน 
     ➔  แผนงานการเกษตร  :  งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  (แนวทางที่  1  สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 รักษ์น้ำรักษ์ป่ารักษา
แผ่นดิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนิน
โครงการฯ 
 

เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ภายในตำบลหิน

โคน 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 60,000 60,000 ร้อยละของป่า
ไม้เพิ่มขึ้น 

พื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน สำนักปลดั 

2 รณรงค์ไมเ่ผาป่าใหเ้กิด
หมอกควัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนิน
โครงการฯ 
 

ประชาชนตำบล
หินโคนไม่เผาป่า 

10,000 10,000 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละของการ
เผาป่าลดลง  

ลดหมอกควันใน
พื้นที่และลดโลก
ร้อน 

สำนักปลดั 

3 รณณรงค์ให้ประชาชนทำ
แนวกันไฟในป่าชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนิน
โครงการฯ 
 

ประชาชนตำบล
หินโคน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของไฟ
ป่าลดลง  

ประชาชนช่วย
อนุรักษ์ป่าชุมชน 

สำนักปลดั 

รวม   3  โครงการ 80,000 80,000 80,๐๐๐ 80,๐๐๐ 80,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๒๖ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  6  ด้านการบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี 
     ➔  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป  (แนวทางที่ 1 ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบา้นเมืองที่ดี) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบล
หินโคน  (เสนอโดย
ประชาคม ม. 1 - 11) 

เพื่อให้บุคลากรใน
องค์กรมีความรู้ และ
ตระหนักถึงการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน
เกิดขึ้น  

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วน

ตำบล พนักงาน
จ้าง  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการได้
ความรู ้

สามารถนำความรู้
ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
องค์กรและ
ประชาชนได้  

สำนักปลดั 

2 อบรมให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาวของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(เสนอโดยประชาคม       
ม. 1 - 11) 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.และ
สามารถนำไปปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วน

ตำบล พนักงาน
จ้าง และ
ประชาชน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รบั
ความรู ้

สามารถนำความรู้
ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
องค์กรและ
ประชาชนได้  

สำนักปลดั 

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
แผนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

เพื่อดำเนินกิจกรรม
ตามกระบวนการ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

สัดส่วน
ประชาคม

หมู่บ้าน/ท้องถิ่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
ประชุม
ประชาคมมี
ส่วนร่วมในการ
แสดงความ
คิดเห็นมากขึ้น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้มาจากการมี
ส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน 

สำนักปลดั 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๒๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  6  ด้านการบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี 
     ➔  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป  (แนวทางที่ 1 ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบา้นเมืองที่ดี) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งผู้นำ
ชุมชน ผู้นำท้องถิ่น 
นายก อบต. สมาชิก
สภา อบต.และการ
เลือกตั้งซ่อม  
 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ตำบลหินโคน  

- - 500,๐๐๐ 500,๐๐๐ - ผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีผู้นำท่ี
ดีมีคณุธรรมมา
บริหารท้องถิ่น
ตนเอง  

สำนักปลดั 

5 ปกป้องสถาบันสำคญัของ
ชาติและเสรมิสร้างความ
รักสามคัคีปรองดอง 

เพื่อดำเนินกิจกรรมอัน
แสดงถึงความ
จงรักภักดี เพื่อปกป้อง
สถาบันสำคญัของชาต ิ

ประชาชน/ส่วน
ราชการ/
พนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้าง/
ผู้บริหาร ส.
อบต.หนโคน 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ตระหนักถึง
ความรัก
สถาบันฯเพิม่
มากขึ้น 

ประชาชนมีความ
รักและปกป้อง
สถาบันสำคญัของ
ชาติรวมทั้งมีความ
สามัคคตี่อกัน 

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๒๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  6  ด้านการบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
     ➔  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป  (แนวทางการพัฒนาท่ี  2  ส่งเสรมิการเพิม่ศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งาน 

เพื่อดำเนินโครงการ
ฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน ให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วน
ตำบลพนักงานจ้าง 
และบุคลากร ของ 
หน่วยงานราชการใน
เขตตำบลหินโคน 
 

ผู้บริหาร ส.
อบต.พนักงาน
ส่วนตำบล  และ
บุคลากรของ
หน่วยงาน
ราชการในพ้ืนท่ี 

4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ร้อยละของการ
พัฒนา

ศักยภาพ
บุคลากร
เพิ่มขึ้น 

บุคลากรมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

สำนักปลดั 

7 
 
 
 

จัดอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนตำบล ลูกจ้าง 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนิน
โครงการฯ 

พนักงานส่วน
ตำบล พนักงาน

จ้าง อบต. 
หินโคน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 จำนวน
บุคลากรที่เข้า
รับการ
ฝึกอบรม 

พนักงาน/ลูกจ้าง
ส่วนตำบลได้นำ
ความรู้มาพัฒนา
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 
 

 
 
 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๒๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  6  ด้านการบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี 
     ➔  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป  (แนวทางการพัฒนาท่ี  2  ส่งเสรมิการเพิม่ศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
แก่ผู้บริหารสมาชิกสภา
และพนักงาน 
 
 
 

เพื่อพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฎิบัติงานใน
องค์กร 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
พนักงานส่วน
ตำบล พนักงาน
จ้าง  

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000  อบต.              
มีประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ ๖๐ ข้ึน
ไป 

 อบต. มีศักยภาพ
และการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สำนักปลดั 
 

9 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมาย  (เสนอโดย
ประชาคม ม. 1 - 11) 

เพื่อให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง และ
ประชาชนมีความรู้
เรื่องกฎหมาย 
 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วน
ตำบล พนักงาน
จ้าง และ
ประชาชน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการได้
ความรู ้

สามารถนำความรู้
ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตัวเอง
และสังคมได้  

สำนักปลดั 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๓๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  6  ด้านการบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี 
     ➔  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป  (แนวทางการพัฒนาท่ี  2  ส่งเสรมิระบบบริการประชาชน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
กิจกรรมออกหน่วยบริการ 
อบต.เคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินกิจกรรม
ออกหน่วยบริการ 
อบต.เคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

ประชาชนตำบล
หินโคน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
เพิ่มมากข้ึน 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนได้อย่าง
ใกล้ชิดและทั่วถึง 

สำนักปลดั 

11 ดำเนินการประเมินความ
พึงพอใจในการปฎิบัติงาน
ของ อบต.หินโคน 

เพื่อดำเนินการจ้าง
หน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานเอกชน
ดำเนินการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ อบต.
หินโคน 

ประชาชนตำบล
หินโคนและ
ประชาชนท่ีเข้า
มารับบริการ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ในการรับ
บริการเพิม่มาก
ขึ้น 

ประชาชนไดรู้้จัก 
อบต.หินโคนและ
ได้รู้ว่าแต่ละ
ปีงบประมาณ 
อบต.ดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม
อะไรบ้าง 

สำนักปลดั 

12 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อประสานความ
ร่วมมือระหว่าง อปท.
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

เงินอุดหนุน 
(สถานท่ีกลาง) 
อำเภอจักราช 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ที่ได้รับบริการ
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๓๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการตามนโยบาย
รัฐบาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆในการดำเนิน
โครงการฯ 

โครงการตาม
นโยบายรัฐบาล
หรือตามหนังสือ
สั่งการกระทรวง
ต่างๆ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประสิทธิ  
ภาพการ
ทำงาน
เพิ่มขึ้น 

โครงการตาม
นโยบายรัฐบาลมี
งบประมาณ
เพียงพอในการ
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

14 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
วารสารเผยแพร่        
อบต.หินโคน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดทำวารสาร
สิ่งพิมพ์ต่างๆ 

วารสารสิ่งพิมพ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
วารสาร
สิ่งพิมพ์
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารการ
ปฎิบัติงานของ
อบต. 

สำนักปลดั 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  6  ด้านการบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี 
     ➔  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารงานคลัง  (แนวทางพัฒนาที่ 3  ส่งเสริมระบบบรกิารประชาชน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 พัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้

เพื่อออกหน่วยบริการ
เคลื่อนที่เก็บภาษีตาม
หมู่บ้าน  

หมู่ที่ ๑-๑๑ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ
ประสิทธิ  
ภาพการ
ทำงาน
เพิ่มขึ้น 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนได้อย่าง
ใกล้ชิดและทั่วถึง 

 กองคลัง    

รวม   15  โครงการ 1,067,000 1,067,000 1,567,๐๐๐ 1,567,๐๐๐ 1,067,000 - - - 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๓๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   4  การเสริมสร้างความมั่นคง ทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  7  ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนโยบายผู้บริหาร  
     ➔  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็งชุมชน  (แนวทางที่  6  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายรัฐบาล) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปกป้องสถาบันสำคญัของ
ชาติและเสรมิสร้างความ
รักความสามัคคีปรองดอง  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้รัก สามัคคีและ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
สำคัญของชาต ิ

ประชาชนตำบล
หินโคน 

30,000  30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
รัก สามัคคี
ปรองดองและ
ร่วมกันปกป้อง
สถาบันสำคญัของ
ชาติ 
 

สำนักปลดั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๓๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  7  ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนโยบายผู้บริหาร  
     ➔  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็งชุมชน  (แนวทางที่  2  การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งห่างไกลจากยาเสพตดิและอบายมุข) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 รณรงค์ป้องกันเกี่ยวปัญหาสิ่ง
เสพติดและโรคไม่ติดต่อ 
 
 
 
 

- เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ รวมทั้งค่าจ้าง
เหมาต่างๆในการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งเสพติดและโรคไม่ติดต่อ 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ตำบล
หินโคน  

20,000 20,000 20,000 
 

20,000 20,000 ร้อยละของปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่
ลดลง 

พื้นที่ตำบลหินโคนเป็น
พื้นที่สีขาวปลอดจาก
ยาเสพติดและโรคไม่
ติดต่อ 

สำนักปลัด 

3 อบรมเยาวชนรว่มใจต้านภัย
เอดส์และยาเสพติด 
 

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ย
ต่างๆที่จำเป็นในการ
ดำเนินโครงการฯ 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ตำบล
หินโคน  

30,000 30,000 30,000 
 

30,000 30,000 ร้อยละของปัญหา
โรคเอดส์และยา
เสพติดในพื้นที่
ลดลง 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน รู้ถึงพษิภยั
ของโรคเอดส์และยา
เสพติด 

สำนักปลัด 

4 รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข
บ้าและยาคุมกำเนิด 

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ย
ต่างๆที่จำเป็นในการ
ดำเนินโครงการฯ 

สุนัข,แมว 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของโรค
พิษสุนัขบ้าลดลง 

ประชาชนในตำบลหิน
โคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 
 

สำนักปลัด 

5 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดทำแผนชุมชน 

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ย
ต่างๆที่จำเป็นในการ
ดำเนินโครงการฯ 

บูรณาการแผน
ชุมชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ประสิทธิภาพใน
การบูรณาการ
จัดทำแผนชุมชน
เพิ่มขึ้น 
 

อบต.หินโคนเป็น
องค์กรบูรณาการแผน
ชุมชน 

สำนักปลัด 

รวม  5  โครงการ 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๓๔ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ 134 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือป้องกันสถาบันหลกัของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  9  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคน ที่  8  ด้านสวัสดิการสังคมและความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
➔  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   
       (แนวทางที่ 4  การป้องกันบรรเทาสาธารณภยัความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน/ลดอุบัตเิหตุจราจรทางบกและทางน้ำ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ ช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ของ อปท.
กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟู
หลังเกิดสาธารณภยั 

เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้
ประสบปัญหาสา
ธารณภัยกรณีฉุกเฉิน 
เช่น อุทกภัย วาตภัย 
ฯลฯ 

หมู่ที่ ๑-๑๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 300,000 ร้อยละของการ
ให้ความ

ช่วยเหลือด้าน
สาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน 

ราษฎรที่ประสบ
ปัญหาสาธารณภัย
ได้รับการช่วยเหลือ 

อบต.หินโคน 

๒ ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
เทศกาลปีใหม ่

เพือ่ป้องกันและลด
อุบัติเหตุเทศกาลปี
ใหม่ 

ตำบลหินโคน 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 10,000 ร้อยละของ
ความปลอดภัย

ในการ
คมมนาคม

ในช่วงเทศกาล
เพิ่มมากข้ึน 

ลดการสูญเสยีทั้ง
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนลง
ได ้

สำนักปลดั 

3 ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุเทศกาล
สงกรานต ์

ตำบลหินโคน 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ความปลอดภัย

ในการ
คมมนาคม 

ลดการสูญเสยีทั้ง
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนลง
ได ้

ตำบลหินโคน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ 135 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือป้องกันสถาบันหลกัของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  9  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคน ที่  8  ด้านสวัสดิการสังคมและความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ➔  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   
             (แนวทางที่ 3  ส่งเสรมิสนับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ฝึกอบรมป้องกันเด็ก
จมน้ำ 

 เพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่าย
ในโครงการฯ 

 เด็ก เยาวชนใน
ตำบลหินโคน 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ร้อยละของเด็ก
และเยาวชน
รู้จักการ
ป้องกันภัยจาก
การจมน้ำ
เพิ่มขึ้น 

เด็กเยาวชนรูจ้ัก
การป้องกันภัยจาก
การจมน้ำ 

สำนักปลดั 

5 เสรมิสร้างความรูเ้กี่ยวกับ
อัคคีภัยและการป้องกัน
อัคคีภัยแก่ประชาชน 
(เสนอโดยประชาคม ม.1 
- 11) 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
อัคคีภัยและการ
ป้องกันอัคคีภัยแก่
ประชาชน 

ประชาชนตำบล
หินโคน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับอัคคีภัย
และการป้องกัน
อัคคีภัย 

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ 136 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือป้องกันสถาบันหลกัของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  9  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคน ที่  8  ด้านสวัสดิการสังคมและความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
➔  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   
        (แนวทางที่ 3  ส่งเสรมิสนบัการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบตัิเหตุจราจรทางบก) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ตำบลหินโคน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประสิทธิภาพ

ของการ
ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาภัย
แล้งมี

ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน 

ราษฎรที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งได้รับ
การช่วยเหลือ 

สำนักปลดั 

7 โครงการจดัหาถังน้ำกลาง
ประจำหมู่บ้าน 

เพื่อดำเนินการจัดหา
ถังน้ำกลางประจำ
หมู่บ้าน 

หมู่ที ่๑-๑๑ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของ
ภาชนะเก็บกัก

น้ำประจำ
หมู่บ้านเพิ่ม

มากขึ้น 

ราษฎรที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งได้รับ
การช่วยเหลือ 

สำนักปลดั 

 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ 137 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือป้องกันสถาบันหลกัของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  9  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคน ที่  8  ด้านสวัสดิการสังคมและความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ➔  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   

       (แนวทางที่ 3  ส่งเสริมสนับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบตัิเหตจุราจรทางบก) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 กิจกรรมเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน(เสนอโดย
ประชาคม ม.1 - 11) 

เพื่อดำเนินการจัด
กิจกรรมเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

หมู่ที่ ๑-๑๑ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 
 

ร้อยละของ
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่ม

มากขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

สำนักปลดั 

9 โครงการป้องกันสาธารณ
ภัยต่างๆ ท่ีเกดิขึ้นภายใน
ตำบลหินโคน (เสนอโดย
ประชาคม ม.1 - 11) 

เพื่อช่วยเหลือสาธารณ
ภัยต่างๆที่เกดิขึ้น 

ตำบลหินโคน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนครั้งท่ี
เกิดสาธารณ
ภัย 

ประชาชนท่ีได้รบั
สาธารณภัยต่างๆ
ได้รับการช่วยเหลือ 

สำนักปลดั 

10 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย(เสนอโดย
ประชาคม ม.1 - 11) 

เพื่อดำเนินการ
โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

ตำบลหินโคน 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,000 ร้อยละของ
ทำงานของ

เจ้าหน้าท่ีด้าน
บรรเทาสา
ธารณภัยมี

ทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม

มากขึ้น 

เป็นการฝึกความ
พร้อมให้แก ่       
อปพร.  ในตำบล
ในการป้องกันเหต ุ

สำนักปลดั 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ 138 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือป้องกันสถาบันหลกัของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  9  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคน ที่  8  ด้านสวัสดิการสังคมและความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ➔  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

       (แนวทางที่ 3  ส่งเสรมิสนับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบตัิเหตจุราจรทางบก) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ฝึกอบรม/ฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

เพื่อฝึกทบทวน/
เพิ่มเตมิความรู้ให้แก่ 
อปพร. 

อปพร. หมู่ที ่๑-
๑๑ 

15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 150,000 ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัให้
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินอย่าง
ถูกวิธี 

สำนักปลดั 

12 โครงการวันอปพร. 
22 มีนาคม (เสนอโดย
ประชาคม ม. 1 - 11) 

เพื่อสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

อปพร.ตำบล 
หินโคน 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

อปพร.ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
๕๐ มีขวัญและ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

อปพร.มีความ
สามัคคีและมี
แรงจูงใจทำงาน
เพิ่มมากข้ึน 

สำนักปลดั 

13 โครงการต้านภัยหนาว เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัหนาวใน
เขตตำบลหินโคน 

ตำบลหินโคน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 ร้อยละของการ
ให้ความ

ช่วยเหลือด้าน
สาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน 

ราษฎรที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งได้รับ
การช่วยเหลือ 

สำนักปลดั 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ 139 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือป้องกันสถาบันหลกัของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  9  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคน ที่  8  ด้านสวัสดิการสังคมและความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ➔  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

       (แนวทางที่ 3  ส่งเสรมิสนับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบตัิเหตจุราจรทางบก) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 ฝึกอบรมการปอ้งกันภยัพิบัติ
และการแพทย์ฉกุเฉิน 

เพื่อดำเนินการจัด
ฝึกอบรมการปอ้งกันภยั
พิบัติและการแพทย์
ฉุกเฉิน 

หมู่ที่ ๑-๑๑ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,000 ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ 

สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยให้
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินอยา่งถูกวธิ ี

สำนักปลัด 

15 รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน
สวมหมวกนิรภัย 100 % 

เพื่อดำเนินการรณรงค์
ส่งเสริมให้ประชาชน
สวมหมวกนิรภัย 100 
% 

หมู่ที่ ๑-๑๑ 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

16 ขับขี่ปลอดภยั รถยนต์
มอเตอร์ไซด์ ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายใน
จัดกิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมพร้อมทั้งอบรม
การจราจรการขับขี่
ปลอดภัยบนทอ้งถนน 

ตำบลหินโคน 25,000 25,000 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,000 ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

รวม     ๑6   โครงการ 1,656,000 1,656,000 1,656,000 1,656,000 1,656,000 - - - 

 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๔๐ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  8  ด้านสวัสดิการสังคมและความมัน่คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
➔  แผนงานสังคมสงเคราะห์  :  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (แนวทางที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอยา่งทั่วถึง) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการโรงเรยีนผูสู้งอาย ุ
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 
1 - 11) 
 

สร้างความสามัคค ี
ให้ความสำคญักับ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุตำบล 
หินโคน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
ผู้สูงอายุท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายุมีความ
สามัคครีักชุมชน 

กอง 
สวัสดิการสังคม 

รวม   1  โครงการ 30,000 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ - - - 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๔๑ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  8  ด้านสวัสดิการสังคมและความมัน่คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
     ➔  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็งชุมชน  (แนวทางที่  3 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคณุภาพชีวิตของคนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่แรกเกดิ วัยเดก็ วัยรุ่น วัยทำงาน
และวยัชรา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 3 วัย สานสัมพันธ์
ครอบครัว  

เพื่อให้ครอบครัวมี
ความรักความเข้าใจใน
สายใยครอบครัว 

ประชาชนตำบล
หินโคน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 คนใน
ครอบครัวมี
ความเข้าใจกัน
มากขึ้น 

สถาบันครอบครัวมี
ความเข้มแข็ง
เข้าใจกันและกัน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงใน
สังคม 

ประชาชนตำบล
หินโคน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปัญหาความ
รุนแรงในสังคม
ลดลง 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิรายไดเ้พิ่ม
มากขึ้นเกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

สำนักปลดั 

3 อบรมให้ความรู้พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับ
การใส่ใจดูแลจากบุตร
หลาน 
 

ผู้สูงอายุตำบล
หินโคน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายไุด้เข้าร่วม
กิจกรรมที่ อบต.
จัดขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 ส่งเสริมพัฒนาบทบาท
สตรี  

เพื่อส่งเสริมบทบาท
สตรีในสังคมให้เท่า
เทียมกัน 
 

ผู้นำสตรีและ
สตรีในตำบลหิน
โคน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่มสตรมีีบทบาท
ในสังคมเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม    4   โครงการ 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000    

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๔๒ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  ด้านการพัฒนาสังคม 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  8  ด้านสวัสดิการสังคมและความมัน่คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ➔  แผนงานงบกลาง  : งานงบกลาง  (แนวทางที่ 2 การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ตดิเช้ือเอดส์ฯ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อเป็นเงินสวัสดิการ
ในการยังชีพแก่
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุตำบล
หินโคน 

7,550,000 7,550,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000 ร้อยละ
คุณภาพ
ชีวิตของ
ผู้สูงอายุดี
ขึ้น 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อเป็นเงินสวัสดิการ
ในการยังชีพแก่คน
พิการ 

คนพิการ
ตำบลหินโคน 

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ร้อยละ
คุณภาพ
ชีวิตของ
คนพิการดี
ขึ้น 

คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อเป็นเงินสวัสดิการ
ในการยังชีพแก่ผู้ป่วย
โรคเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์
ตำบลหินโคน 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 ร้อยละ
คุณภาพ
ชีวิตของ
ผู้ป่วย
เอดส์ดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

รวม   3  โครงการ 10,368,000 10,368,000 10,368,000 10,368,000 10,368,000 - - - 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

~ ๑๔๓ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่                                                                                                                                                                                         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➔  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   ( แนวทางที่  3  การสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ) 
            ประเภทแหล่งน้ำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เจาะน้ำบาดาล เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำ
สำรองในการผลิต
ระบบน้ำประปา
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
น้ำประปาใช้
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

รวม  จำนวน  1  โครงการ ๓3๐,๐๐0 ๓3๐,๐๐0 ๓3๐,๐๐0 ๓3๐,๐๐0 ๓3๐,๐๐0 - - - 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๔๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒/2 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่                                                                                                                                                                                         
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคน ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➔  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (แนวทางที่  1  การจัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรกัษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายหนา้วัด
โนนมันไปเชื่อมตำบล
หนองขาม)  บ้านโนน
มัน หมู่ที่ 8 ตำบลหิน
โคน  

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนไว้สำหรับ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

ขนาดผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 ม.ยาว 
568 ม.หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ผวิจราจรไม่
น้อยกว่า 2,272 ตร.ม.มีไหล่ทางหินคลุกทั้ง
สองข้าง กวา้งข้างละ 0.50 ม.รายละเอยีด
โครงการตามแบบ อบต.หินโคน 

1,078,000 1,078,000 - 
 

- 
 

- 
 

1. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก2. ร้อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ   
3. ร้อยละของ
อุบัติเหตุลดลง 

ราษฎรสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

ประสาน
แผนฯ     

อบจ.นม./
กองช่าง 
อบต.หิน

โคน 

2 เสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (จากบ้านหวั
ละเลิง ม.6 เช่ือมทาง
หลวงหมายเลข 226) 
บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนไว้สำหรับ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

ทำการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรตีช่วง
ที่ 1  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
646 เมตร หนา 0.05 เมตร  ช่วงที ่2 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีผวิ
จราจรไม่น้อยกว่า 8,876 ตารางเมตร  
รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.
หินโคน 
 

3,433,000 3,433,000 - 
 

- 
 

- 
 

1. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก2. ร้อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ   
3. ร้อยละของ
อุบัติเหตุลดลง 

ราษฎรสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

 ประสาน
แผนฯ     

อบจ.นม./ 
กองช่าง
อบต. 

หินโคน 
  

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๔๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒/2 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่าย คมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกจิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคน ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➔  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (แนวทางที่  1  การจัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรกัษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ซ่อมสร้างผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
Asphaltic Concret   
จากถนนสาย 226 ถึง  
บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนไว้สำหรับ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 

ทำการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนก
รีต ขนาดกวา้ง  9.00 ม.(รวมไหล่ทาง) ยาว 
1,523 ม.หนา 0.05 ม.หรือพื้นที่ผวิจราจร
ไม่น้อยกวา่ 13,707    ตร.ม.รายละเอยีด
โครงการตามแบบ อบต.หินโคน 
 

6,840,000 6,840,000 - - - 1. ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก2. ร้อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ   
3. ร้อยละของ
อุบัติเหตุลดลง 

ราษฎรสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

ประสานแผนฯ     
อบจ.นม./ 
กองช่างอบต. 
หินโคน 
 

4 ก่อสร้างระบบผลิต
น้ำประปา (Water 
Treatment System) 
POG ระบบขนาดใหญ่ 
L  

เพื่อให้ระบบผลิต
น้ำประหมู่บา้นมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น 

ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment 
System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 
121-300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000  ระบบผลิตน้ำประปา
มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมี
น้ำประปา
สะอาดใช้
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

ประสาน สถ./
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง
ช่าง อบต.หิน
โคน 

5 ก่อสร้างระบบผลิต
น้ำประปา (Water 
Treatment System) 
POG ระบบขนาดกลาง
M  

เพื่อให้ระบบผลิต
น้ำประหมู่บา้นมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น 

ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment 
System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 
51-120 ครัวเรือน กำลังการผลิต 7 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000  ระบบผลิตน้ำประปา
มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมี
น้ำประปา
สะอาดใช้
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

ประสาน สถ./
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง
ช่าง อบต.หิน
โคน 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๔๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒/2 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่าย คมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกจิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคน ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ➔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (แนวทางที่ 3 การสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดกลาง                              
บ้านหนองตะครอง  ม.9 

เพื่อก่อสร้าง
ระบบประปาผวิ
ดินขนาดกลาง 
 

ประปาผิวดินขนาด
กลาง 

2,413,200 
 

2,413,200 2,413,200 
 

2,413,200 2,413,200 ร้อยละของน้ำ
สะอาดในการ
อุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้อยา่ง
เพียงพอทั่วถึง 

ประสาน สถ./
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง
ช่าง อบต.หิน
โคน 

7 ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดกลาง                              
บ้านโคกพลวง  ม.11 

เพื่อก่อสร้าง
ระบบประปาผวิ
ดินขนาดกลาง 
 

ประปาผิวดินขนาด
กลาง 

2,413,200 
 

2,413,200 2,413,200 
 

2,413,200 2,413,200 ร้อยละของน้ำ
สะอาดในการ
อุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช้อยา่ง
เพียงพอทั่วถึง 

ประสาน สถ./
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง
ช่าง อบต.หิน
โคน 

รวม   7  โครงการ 24,677,400 24,677,400 13,326,400 13,326,400 13,326,400 - - - 
 



~ ๑๔๗ ~ 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖6  

(บาท) 
๒๕๖7  
(บาท) 

๒๕๖8  
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70  
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาเครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ 
invertor) ขนาด 36,000 BTU  จำนวน 
15 เครื่อง ๆละ 53,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖4 
 

804,000 804,000 - - -   สำนักปลัด 
 
 
 
 

 
 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาเครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ 
invertor) ขนาด 20,000 BTU  จำนวน 2 
เครื่อง ๆละ 35,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖4 
 

71,000 71,000 - - -   สำนักปลัด 
 
 
 
 

 
 

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปร
เจ็คเตอร์ ระดับ XGA พร้อมติดตั้ง จำนวน  
1  เครื ่อง เป็นเงิน 45,900 บาท โดยมี
ค ุณล ักษณะตามบ ัญช ีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนัก
งบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖4 

45,900 
 

- - - - สำนักปลดั 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๓ 



~ ๑๔๘ ~ 
 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาจอรับภาพชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน  1  
จอ เป็นเงิน 24,100 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 
๒๕๖4 

24,100 
 

- - - - 
สำนักปลัด 

 
 
 
 

 
 

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่องๆ ละ  
22,000 บาท   เพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วน
ตำบลหินโคน ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ กำหนด ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 

66,000 - - - -  
สำนักปลัด 

 
 
 
 

 
 

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องอ่าน QR Code แสกน
บาร์โค้ด Scanner ราคา 5,000 บาท เพื่อใช้ใน
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กำหนด ฉบับ
เดือนธันวาคม 2564 
 

5,000 - - - -  
สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 

7 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ
กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 
ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 
กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดตามท่ี
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กำหนด 
 
 

- 1,120,000 1,120,000 - - สำนักปลัด 
 
 
 
 
 

 
8 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์ เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดหารถกระเช้าไฟฟ้า

ขนาดความส ูงไม ่ต ่ำกว ่า 12 เมตร 
2,500,000 2,500,000 - - - สำนักปลดั 

 



~ ๑๔๙ ~ 
 

- งานป้องกันภัยฝ ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 
1 คัน  

 
 
 
 

 
9 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 
- งานป้องกันภัยฝ ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบ
เทรลเลอร์ ขนาด 6 นิ ้ว เครื ่องยนต์ 
ขนาด 27 HP/2600 R.P.M.สูบน้ำได้ 
3,900 ลิตร/นาที หรือ 234 คิว/
ชั่วโมง ส่งสูงได้ 14 เมตร ปั้มหมุนไม่
เกิน 2,000 รอบ/นาที จำนวน 1 ชุด  
โดยมีรายละเอียดตามที ่บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กำหนด 

335,000 335,000 - - - สำนักปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

- งานบริหารทั่วไป 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

สำนักงาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาเต็นทผ์้าใบขนาดใหญ่ 
3 ช่อง ขนาด 5x12 เมตร ทรงโค้ง  จำนวน 
2 หลัง ๆละ 38,000 บาท 

76,000 76,000 - - - สำนักปลดั 
 
 
 
 

11 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- ง านบร ิ ห ารงานท ั ่ ว ไป
เกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ก่อสร้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาเครื่องเจาะถนน
คอนกรีตโดยการหมุนเกลียวชนิดเครื่องยนต์
เบนซิน 4 จังหวะ  

50,000 50,000 - - - กองช่าง 

12 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- ง านบร ิ ห ารงานท ั ่ ว ไป
เกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาเครื่องสูบน้ำแบบหอย
โข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อ
นาที ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิว้ จำนวน 
2 เครื่องๆละ 9,000 บาทโดยมี

18,000 18,000 - - - กองช่าง 



~ ๑๕๐ ~ 
 

รายละเอียดตามที่บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ กำหนด 

13 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- ง านบร ิ ห ารงานท ั ่ ว ไป
เกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาเครื่องสูบน้ำแบบหอย
โข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,330 ลิตร
ต่อนาที ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 น้ิว 
จำนวน 2 เครื่องๆละ 17,300 บาทโดยมี
รายละเอียดตามที่บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ กำหนด 

34,600 34,000 - - - กองช่าง 

14 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จำนวน 2 
เครื่องๆ ละ 22,000 บาท  เพื่อใช้ใน
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ตาม
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
กำหนด ฉบับเดือนธันวาคม 2564 

44,000 - - - - สำนักปลดั 

15 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
--งานบริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาเครื่องคอมพวิเตอร์
สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จำนวน 1 
เครื่อง  เพื่อใช้ในองค์การบริหารสว่นตำบล
หินโคน ตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ กำหนด ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 

22,000 - - - - กองสวัสดิการฯ 

16 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
--งานบริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 1 
เครื่อง เพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลหิน
โคน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

4,000 - - - - กองสวัสดิการฯ 



~ ๑๕๑ ~ 
 

คอมพิวเตอร์ กำหนด ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 

รวม    4,099,600 5,008,000 1,120,000       
 



~ ๑๕๒ ~ 
 

ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
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  ดังนั ้น  จึงต้องมีการกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
นำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อนำไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑3  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ย ุทธศาสตร ์ เพ ื ่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ ิ ่นขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น  ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั ้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยมี รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๖2 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 
 

 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 



~ ๑๕๓ ~ 
 
    ส่วนที่ 1   บทนำ 
         1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
         2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
         3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
         4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
         5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
    ส่วนที่ 2   การติดตามและประเมินผล 
         1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
         2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    ส่วนที่ 3   ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
         1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น        
         2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
         3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ      
         4.  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ    
         5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
    ส่วนที่ 4   สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
         1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม    
         2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
    ภาคผนวก 
    1. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
    2. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  

ฯลฯ 
 
หมายเหตุ : ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดเค้าโครงและรายละเอียดหรือวิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๕๔ ~ 
 

รายละเอียดของเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 6732 ลงวันที่ 
6 พฤศจิกายน ๒๕๖2 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
    ปก 
    คำนำ 
    สารบัญ 
    บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 
    ส่วนที่ 1   บทนำ 
         1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
         2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
         3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
         4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
         5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
    ส่วนที่ 2   การติดตามและประเมินผล 
         1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
          1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
          1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น  
          1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
          1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 
          1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
         2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
          2.1 การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
          2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
          2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
          2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
          2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 
    ส่วนที่ 3   ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
         1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น 
          1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
          1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
          1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
          1.4 ยุทธศาสตร์ 
         2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
          2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
          2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
          2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
          2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
          2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 



~ ๑๕๕ ~ 
 
         3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
          3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
          3.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน 
          3.3 แผนการดำเนินงาน 
         4.  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
          4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
          4.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน 
          4.3 แผนการดำเนินงาน 
         5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
    ส่วนที่ 4   สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
         1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
          1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
          1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
          1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 
          1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
          1.5 ผลสำเร็จที่วัดได ้
         2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
          2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
          2.2 ข้อสังเกต 
          2.3 ข้อเสนอแนะ 
          2.4 ผลจากการพัฒนา 
          2.5 ผลสรุปภาพรวม 
    ภาคผนวก 
    1. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
    2. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  

ฯลฯ 
 

หมายเหตุ : ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดเค้าโครงและรายละเอียดหรือวิธีการ การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๑๕๖ ~ 
 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นที่ต้องพิจารณา 

 
ลำดับที่ ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1 ๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
2 ๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
3 ๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๐ 
    3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) (5) 
    3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) 
    3.3  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (5) 
 ๓.4  ยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
 ๓.5  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (5) 
 ๓.6  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) 
 ๓.7  วสิัยทัศน์ (๕) 
 ๓.8  กลยุทธ ์ (๕) 
 ๓.9  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
 ๓.10  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
 ๓.11  แผนงาน (๕) 
 ๓.12  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



~ ๑๕๗ ~ 
 

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

๒๐ 
(5)  

 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  

(5)   

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ  

(5)   

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 
การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(5)   

 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๕๘ ~ 
 

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) 

 

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

 (5)   

(3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น  

(5)  

(5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค)  

(5)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20ปี  
(พ.ศ.2561-
2580) 

การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

๖๐ 
(5) 

 

๓.๒ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 13 
 
  

การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

(5)  

3.3 เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable 
Development 
Goal : SDGs) 

การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(5)  

 
 



~ ๑๕๙ ~ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.4 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

(5)  

๓.5 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
 
 

การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
 

   (5)  

3.6 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสถาพพื้นที่จริงและ
เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ
กำหนดยุทธศาสตร์กับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
 

(5) 
 
 
 
 

 

๓.7 วิสัยทัศน ์
 
 
 
 
 

การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(๕)  

๓.8 กลยุทธ ์
 
 
 
 
  

การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือ
สิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบัน
เรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้ว ในอนาคตเรา
จะพัฒนาอะไร 
  

(๕)  

๓.9 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
 
 
  

การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
เป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร  

(๕)  

 
 
 
 



~ ๑๖๐ ~ 
 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

๓.10 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 

การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่
จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได ้

(๕) 

 

๓.11 แผนงาน 
 
 
 
 
 

การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตาม
รูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผน
งานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงาน
หรือไม่ 

(๕) 

 

๓.12 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 

การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 SDGs แผ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน
อย่างไรเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับภาค 
 

(๕) 

 

 รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๖๑ ~ 
 

๔.๒  การติดตาม... 
 

 
 
 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน  ๒๕๖2 เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 
๕.  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน  ประกอบด้วย 3๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     5.4  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     ๕.5  มีการกำหนดตัวชีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (๕) 
     ๕.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (๕) 
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจดัทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน 35 
     6.1  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม (๕) 
     6.2  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน (๕) 
     6.3  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(๕) 

     6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ (๕) 
     6.5  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านเกี่ยวกับด้านการศึกษา
ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(๕) 

     6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (๕) 
     6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ (5) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 



~ ๑๖๒ ~ 
 
 

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ 
ประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ 
ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนอง 
ความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
หรืออ่ืน ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพ่ือสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  

๑๐ 
(5) 

 

๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ 
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต 
ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดข้ึนหรือผลที่จะเกิดข้ึนในการ 
พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิ Trend 
หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand หรืออ่ืน ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์ 
โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น ปฏิบัติในเชิงปริมาณการวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ 
วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ 
หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่
สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Eficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้
กำหนดไว้  

๑๐ 
(5) 

 

๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิง 
ปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการ 
วิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ 
เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5)  

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นไป 
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการปฏิบัติในเชิง
คุณภาพนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ 

๑๐ 
(๕) 

 



~ ๑๖๓ ~ 
 

ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการ
พัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ  

  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแน
นที่ได้ 

๓. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
(๕) 

 

๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่
เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือ
วัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
กราฟ สถิติ เป็นต้น 

๔. ยุทธศาสตร์     
กลยุทธ์ 
แผนงานการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand 
(DemandAnalysis)/Global Demand/Trendหลักการบูรณา
การ (Integation) หรืออ่ืน ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 

10 
(๕) 

 

๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ 
วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็น
รูปธรรม 

(๕)  

๕. โครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
๕๑ ความซัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
๑) "โครงการพัฒนา" หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้
ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 

25 
(๕) 

 



~ ๑๖๔ ~ 
 

 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
 

การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear  
objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
จะดำเนินการเพ่ือสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 
 

 
(๕) 

 

๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรองหรือ
กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่
การประมาณการราคาในช่องของ "งบประมาณ" 
 

 
(๕) 

 

๕.๔ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๕.๔ มีการประมาณการในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้อง
กับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ
หรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ใน
เชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 
๒ งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1)ความประหยัด (2)ความมี
ประสิทธิภาพ (3)ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ลด
ความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม 
(Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน 
ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น 
  

(๕)  



~ ๑๖๕ ~ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ต่อ) 
๕๕มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KP) และ
สอดคล้องกับวัตถ ุ
ประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 
 

การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performnance Incicator: KPI 
ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (effiency) ได้ เช่น การ 
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ(การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ)ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จ 
อย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI 
เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ 
  

(๕)  

๕.๖ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
โครงการและ
วัตถุประสงค์ที่ 
กำหนดไว้ 
 
 
 
 
  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินงานตาม 
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผล 
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า 
วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑ มีความ 
เป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม 
โครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) 
ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก 
ที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔ เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ 
ความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

6.โครงการพัฒนาที่
นำไปจัดทำงบประ 
มาณรายจ่ายประจำ ปี 
๖.๑ โครงการพัฒนา 
ท้องถิ่นทีน่ำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีในภาพรวม 
  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ 
วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 
 

(๕)  

 ๖.๒ โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน  
 
 
 
 
  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนใน
ท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ที่ตั้งไว้ 
 
 

(๕)  



~ ๑๖๖ ~ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
6.โครงการพัฒนาที่
นำไปจัดทำงบประ 
มาณรายจ่ายประจำปี 
๖.๓ โครงการเพื่อการ
พัฒนาที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย
ด้านการบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน 
ต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 
 
  

(๕)  

6.4 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับสุขภาวะ 
 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเก่ียวกับสุขภาวะหรือการ 
เกี่ยวกับสุขภาวะดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(๕)  

6.5โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้อถิ่น จำนวนไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม 
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(๕)  

6.6โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง 
ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือการคมนาคม เช่น 
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแชมถนน ฯลฯจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 
 

(๕) 
 

6.7โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านการ
บริหารจัดการน้ำ 
 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง 
ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่นก่อสร้าง ปรับปรุง
แหล่งน้ำ ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา 
ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๒ ของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ที่ตั้งไว้ 

(5)  



~ ๑๖๗ ~ 
 
 


