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ส่วนที่  1 
 

  
1.ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

  ต าบลคลองม่วงเป็นต าบล  1 ใน 12 ต าบล  ของอ าเภอปากช่อง  ซึ่งเดิมต าบลคลองม่วง  
ขึ้นอยู่กับ ต าบลวังกะทะ  อ าเภอปากช่อง  และได้แยกเป็นต าบลคลองม่วง   เพ่ือจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองม่วง  เมื่อวันที่ 19  มกราคม  พ.ศ. 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องจัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 111.0416  ตร.กม.  หรือประมาณ 67,401 ไร่  ท าเลที่ตั้งเลขที่ 55  
หมูที่ 17  บ้านสันติสุข ต าบลคลองม่วง  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอปากช่อง  ระยะทาง  25  กิโลเมตร  และห่าง
จากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  ระยะทาง 104  กิโลเมตร   มีอาณาเขตดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลวังไทร และเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ ต าบลวังกระทะ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอปักธงชัย และเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลวังไทร และต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง  จังหวัด
นครราชสีมา  

เขตพ้ืนที่ต าบลคลองม่วง มีพ้ืนที่ต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 67,401 ไร่ หรือ 
111.0416 ตร.กม.     

หมู่ที่ บ้าน เนื้อที ่ อันดับ 
1 บ้านซับเศรษฐี 3.08 16 
2 บ้านหนองหมาก 6.8 5 
3 บ้านวังสีสด 9.6 2 
4 บ้านคลองม่วง 9.82 1 
5 บ้านซับพลู 5.12 11 
6 บ้านโป่งวัวแดง 5.09 12 
7 บ้านคลองสมบูรณ์ 3.09 15 
8 บ้านราษฎร์สามัคคี 5.10 13 
9 บ้านโป่งดินด า 5.12 14 

10 บ้านหนองผักหนอก 8 3 
11 บ้านหนองไทร 5.60 9 
12 บ้านศาลเจ้า 6.4 7 
13 บ้านล าสะพานหิน 6.8 6 
14 บ้านโคกสูง 7.6 4 
15 บ้านหนองผักบุ้ง 6.08 8 
16 บ้านหนองหิน 5.60 10 
17 บ้านสันติสุข 2.38 21 
18 บ้านหนองไทรใต้ 2.88 18 
19 บ้านหนองไทรเหนือ 2.64 20 
20 บ้านวังมะนาว 2.06 19 
21 บ้านแสนสุข 2.26 17 

รวมพื้นที่ทั้งหมด 111.0416  ตร.กม.     

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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 1.2 ภูมิประเทศ   
  ภูมิประเทศของต าบลคลองม่วงส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับภูเขา  มีความลาดเอียง และเป็น
ลอนคลื่นในทางทิศเหนือ ส่วนทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาล้อมรอบ 

 1.3 ภูมิอากาศ  ลักษณะอากาศโดยทั่วไปของต าบลคลองม่วง  แบ่งเป็น  3  ฤดู   คือ   
  1. ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นลักษณะอากาศหนาวเย็น
และแห้ง 
 2. ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศจะร้อนอบอ้าว   
ช่วงเมษายน จะร้อนมากที่สุด 
 3. ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  และหลังจากกลางเดือน
ตุลาคมฝนเริ่มลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว 

 1.4 ลักษณะของดิน   
  เป็นดินร่วนไม่มีพ้ืนที่ที่เป็นดินเค็ม  มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่  พืชสวน  พื้นที่
เพาะปลูกพืช  มีพ้ืนที่ประมาณ  46,786.38  ไร่  คิดเป็น 79.76 % ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
 
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีสภาต าบลอยู่ในระดับสูงสุด ซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน 42 
คน เป็นผู้ก ากับดูแลการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะ จ านวน 4 คน ซึ่งเป็นผู้ใช้
อ านาจบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และมีข้าราชการที่เป็นพนักงานส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ประจ า โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหัวหน้างานบริหารภายในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

       ฝ่ายนิติบัญญัติ 
- ประธานสภาฯ (1) 
- รองประธานสภาฯ (1) 
- เลขานุการสภาฯ (1) 
- สมาชิกสภาฯ (42) 
 

ฝ่ายบริหาร 
- นายก อบต. (1) 
- รองนายก อบต. (2) 
- เลขานุการนายก อบต. (1) 
 

ฝ่ายข้าราชการประจ า 
- ปลัด อบต. (1) 
- รองปลัด อบต. (1) 
- หวัหน้าส่วนราชการ (5) 
- พนักงานส่วนต าบล (21) 
- ลูกจ้างประจ า (1) 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (6) 
- พนักงานจ้างทั่วไป (8) 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน แบ่งออกเป็น  5  ส่วน
ราชการ  ประกอบด้วย  ส านักปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  ดังนี้.- 
 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการการบริหารงานบุคคล 

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวนสมาชิกสภา  อบต.  ปัจจุบัน มีจ านวน    36    คน   จาก จ านวนหมู่บ้าน   21   หมู่บ้าน  
เลขานุการสภาจ านวน   1   คน  ดังนี้.- 

1.  นายเชิดชัย    โล้กูลประกิจ    ประธานสภา  อบต. 
2.  นายสุชาติ    ญาติจันอัด    รองประธานสภา  อบต. 
3.  นายปวริศ   บุดสาเดช    เลขานุการสภาฯ   
4.  นายสมพร  ส าเนียง     สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่  1 
5.  นายประสิทธิ์  พิริ     สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่  1 
6.  นายพยุง  แก่งหนอก    สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่  2 
7.  นายสมเดช    เจริญสุข     สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่  2 
8.  นายสนม  เพิดขุนทด    สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่  3 
9.  นายเล็ก    ยิ่งนอก     สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  5 
10. นายทองสุข  อินทร์จ าลอง    สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  5 
11. นายสนิท  ขวัญดี     สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  6 
12. นายสุทัศน์    ง้าวกลาง    สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  6 

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

ส านักงานปลัด 
-งานบริหารทั่วไป 
-งานนโยบายและแผน 
-งานกฎหมายและคด ี
-งานสวัสดิการสังคม 
-งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย 
-งานส่งเสริม
การเกษตร 
-งานควบคุมภายใน 
 
 

กองคลัง 
-งานการเงิน 
-งานบัญชี 
-งานทะเบียน 
ทรัพย์สินและ
พัสด ุ
-งานพัฒนา 
และจัดเก็บรายได ้
 

กองช่าง 
-งานก่อสร้าง 
-งานออกแบบ 
และควบคมุ
อาคาร 
-งานประสาน
สาธารณูปโภค 
-งานผังเมือง 
 
 

กองการศึกษา ฯ 
-งานบริหาร
การศึกษา 
-งานส่งเสริม
การศึกษา   ศาสนา
และวัฒนธรรม 
-งานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
-งานกิจการโรงเรียน 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

กองสาธารณสุข ฯ 
-งานอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 
-งานส่งเสริม
สุขภาพและ
สาธารณสุข 
-งานควบคุมโรค 
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13. นายประจักษ์ ปลื้มศรี     สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  7 
14. นายพสิษฐ์พล   พลสินธุ์             สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  7 
15. นายวิชัช    ศรีศิร ิ     สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  8 
16. นายสมพร    เลิศสุวรรณกลุ    สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  8 
17. นายบุญเชิด  วงพุมมา     สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  9 
18. นางติ๋ม    ตันมณีกุล    สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  9 
19. นายชลธนธร  บุญโสม     สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  10 
20. นายสมนึก  รัตนพันธ์    สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  11 
21. นางชโลม  ชมโคกสูง    สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  11 
22. นายสายัน  วัยเจริญ     สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  12 
23. นายเหมือน  ขอห้อมกลาง    สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  13 
24. นายบุญเกื้อ  ช่วยสระน้อย    สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  13 
25. นายสมาน  คงขุนทด    สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  14 
26. นายสามารถ   อารีเอื้อ               สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  14 
27. นางรัศม ี  ปาทองหลาง    สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  15 
28. นายสมหมาย  ผลธุสะ     สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  15 
29. นายไพบูลย์  เอกสุวรรณกุล    สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  16 
30. นางหทัยรัตน์   พูลสวัสดิ์    สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  17 
31. นายธิวา    สาระวงษ ์    สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  17 
32. นายส าราญ  กลิ่นจันทร์    สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  18 
33. นายพงษ์เพ็ชร์ เรืองศรี     สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  19 
34. นายแดง    คุ้มตาเนิน    สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  19 
35. นายประจักษ์   รักสกูล     สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  20 
36. นายอุดร    คันธทรัพย ์    สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  20 
37. นายวินัย    ปิ่นเย็น     สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  21 
43. นายประทีป   เรืองเกษม         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
44. นายประเสริฐ สาระวงษ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง (ลาออก) 
45. นายสามารถ   มีฤกจิ   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
46. นายเหลี้ยม    นันโท   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
 

จ านวนบุคลากร    พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป และลูกจ้างประจ า   ปัจจุบัน                            
มีจ านวน    25    คน   และส่วนราชการ   จ านวน   1   ส านัก   จ านวน  4    กอง ดังนี้.- 
 

  1. ส านักงานปลัด     จ านวน      14    อัตรา 

  1. นายปวริศ  บุดสาเดช    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
  2. นางสาวสุภาวดี  ลาภดิเรก   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  3. นางสาววันนา    บัวเย็น   หัวหน้าส านักปลัด 
  4. นางธมลวรรณ  บุญแถว   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
  5. นายศรญั  สังฆพันธ์    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
  6. นายศุภโชค  เพ็ดทะเล    นิติกรปฏิบัติการ 
  7. สิบโทชาญรบ      ตุ้มสูงเนิน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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  8. นายคงจะเด็ด  รักสกูล    พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์) 
  9. นายบุญเพ็ง     บุญกลาง   พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) 
  10.   -ว่าง-    นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) 
  11. นายอุปกิต     ติ่งนางรอง   เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 
  12.   -ว่าง-    เจ้าพนักงานการเกษตร (ปง./ชง.) 
  13.   -ว่าง-    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
          (ปง./ชง.) 
  14.   -ว่าง-    พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) 
  

  2. กองคลัง      จ านวน      8     อัตรา 

  1. นางสาวสมจิตร  เปียสูงเนิน   ผู้อ านวยการกองคลัง 
  2. นางสาวจารุณี  รุ่งเรือง    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
  3. นางชลธิชา   พรมดี    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจ า) 
  4. นางสาวอุ่นเรือน  เจริญสุข   พนักงานจ้างตามภารกิจ  
         (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้) 
   5.  -ว่าง-    พนักงานจ้างตามภารกิจ  
        (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) 
  6.   -ว่าง-    นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 
  7. นางสาวสุภาพร  สายสระน้อย   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
  8.  -ว่าง-    เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 
 
  3. กองช่าง      จ านวน      5     อัตรา 

  1.  นายธนบดี   อะนันต์    ผู้อ านวยการกองช่าง 
  2.  นายศักดิ์ชัย วะลัยใจ    นายช่างโยธาช านาญงาน 
  3.  นายสายชล ทรวงโพธิ์   เจ้าพนักงานประปาช านาญงาน 
  4.  นายเจตน์    วัฒนเนติกุล   นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 
  5.  -ว่าง-    นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 
 
  4. กองการศึกษาฯ     จ านวน    12     อัตรา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  1. นางสาวสุปรีญา    ชาติประสงค์   ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา 
         และวัฒนธรรม 
  2. นางสาวสมพิศ     ศรีชื่น   ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1) 
       3. นางสาวเบญญาอินทร์  เพียงเพช็ร  ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1) 
  4. นางเดือนรุ่ง   อะนันต์    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) 
  5. นางสาวสุภาวดี    วิถ ี    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
  6. นางสาวมนัดดา   ผิวนอก   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
  7. นางสาวขนิษฐา    หงส์ร่อน   ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 
  8.  -ว่าง-    นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)  
   
 
 



6 
 

  9.   -ว่าง-    ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 
  10.  -ว่าง-    ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 
  11.  -ว่าง-    ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 
  12.  -ว่าง-    ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 
 
  5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    จ านวน      4     อัตรา 
  1.  -ว่าง-    ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  2. นางสาวเบญญาปิยนันท์   อธิชโฆษิตนนท์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  3.  -ว่าง-    เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปง./ชง.) 
  4.  -ว่าง-    พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) 
 
  2.1  เขตการปกครอง 

อ าเภอปากช่องมีหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น   จ านวน  14  หน่วยงาน  คือ  เทศบาลเมือง  1  
แห่ง  เทศบาลต าบล  4  แห่ง  องค์การบริหารส่วนต าบล  9  แห่ง   ดังนี้ 

 
อ าเภอ จ านวน ชื่อหน่วยงาน 

ปากช่อง 1  เทศบาลเมือง 1.  เทศบาลเมืองปากช่อง 

 4  เทศบาลต าบล 2.  เทศบาลต าบลกลางดง 

 3.  เทศบาลต าบลหมูสี 

4.  เทศบาลต าบลสีมามงคล 

5.  เทศบาลต าบลวังไทร 

9 องค์การบริหารส่วนต าบล 6.  อบต.ปากช่อง 

 7.  อบต.จันทึก 

8.  อบต.พญาเย็น 

9.  อบต.โป่งตาลอง 

10. อบต.วังกะทะ 

11. อบต.หนองสาหร่าย 

12. อบต.ขนงพระ 

13. อบต.หนองน้ าแดง 

  14. อบต.คลองม่วง 
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  ต าบลคลองม่วง มีการปกครอง แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ  คือการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งเขตการ
ปกครองเป็น  21 หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครอง  และมีก านันเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดใน
ต าบล  ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457  ส่วนการปกครองแบบที่สอง  คือการปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  ท าหน้าที่บริหารงานราชการในเรื่องของการบริหารการพัฒนาต าบล
คลองม่วง 

        เขตปกครอง   รวม   21   หมู่บ้าน  ดังนี้.- 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ปกครองหมู่บ้าน ต าแหน่ง 

1 บ้านซับเศรษฐี นางจรรยา เรืองเกษม ผู้ใหญ่บ้าน 

2 บ้านหนองหมาก  นายณัชภัส พิมพ์สา ผู้ใหญ่บ้าน 

3 บ้านวังสีสด นายยศพล คุณเวียง ผู้ใหญ่บ้าน 

4 บ้านคลองม่วง นายมนพ อินทร์ยิ้ม ผู้ใหญ่บ้าน 

5 บ้านซับพลู นายธีรพร ทองเพียร ก านัน 

6 บ้านโป่งวัวแดง  นายบุญเลิศ ชัยดา ผู้ใหญ่บ้าน 

7 บ้านคลองสมบูรณ์ นายค าพุฒ วิถ ี ผู้ใหญ่บ้าน 

8 บ้านราษฎร์สามัคคี นายวิโรจน ์ ปิยะราช ผู้ใหญ่บ้าน 

9 บ้านโป่งดินด า นายสมศักดิ์ นุ้ยแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 

10 บ้านหนองผักหนอก นายธงชัย โทแสง ผู้ใหญ่บ้าน 

11 บ้านหนองไทร นายวิชัย           เนตรพลับ ผู้ใหญ่บ้าน 

12 บ้านศาลเจ้า นายดนัย เจนไพร ผู้ใหญ่บ้าน 

13 บ้านล าสะพานหิน นางจันทกานต์ เมืองวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 

14 บ้านโคกสูง นางสวรรค์ ประจ า ผู้ใหญ่บ้าน 

15 บ้านหนองผักบุ้ง นายสมชาย     จันตะนา ผู้ใหญ่บ้าน 

16 บ้านหนองหิน นายสิทธิพงษ์ บ่อไทย ผู้ใหญ่บ้าน 

17 บ้านสันติสุข นายสมชาติ โพธิ ผู้ใหญ่บ้าน 

18 บ้านหนองไทรใต้ นายไพร    โตจวง ผู้ใหญ่บ้าน 

19 บ้านหนองไทรเหนือ นายสาทิพย์ ไกรทอง ผู้ใหญ่บ้าน 

20 บ้านวังมะนาว นางสาวจิตรลดา รายพรมราช ผู้ใหญ่บ้าน 

21 บ้านแสนสุข นายยอดชาย มีโชคชัย ผู้ใหญ่บ้าน 
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 2.2  การเลือกตั้ง 
   สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  
อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่  30  กันยายน  2555 
 

ประเภท
การ

เลือกตั้ง 

เขต
เลือกตั้ง 

จ านวนผู้
มีสิทธ ิ

ผู้มาใช้สทิธ ิ บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์
ลงคะแนน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ส.อบต. 1 297 241 80.14 237 98.34 4 1.65 - - 

 2 544 365 6.09 360 98.63 5 1.37 - - 
 3 429 314 73.19 309 98.41 5 1.59 - - 
 4 571 291 50.96 263 90.38 13 4.47 15 5.15 
 5 632 549 86.86 536 97.63 10 1.82 3 0.54 
 6 593 387 65.26 374 96.64 8 2.08 5 1.29 
 7 246 224 91.05 220 98.21 3 1.34 1 0.44 
 8 360 270 75 264 97.78 5 1.85 1 0.37 
 9 326 249 76.38 242 97.19 7 2.81 - - 
 10 256 230 89.84 226 98.26 4 1.74 - - 
 11 33 270 81.08 262 97.04 6 2.22 2 0.74 
 12 266 230 86.46 227 98.7 3 1.3 - - 
 13 259 196 75.67 193 98.46 3 1.53 - - 
 14 358 283 79.05 272 75.26 9 17.66 2 0.7 
 15 257 232 90.27 229 98.7 3 1.29 - - 
 16 336 285 84.82 282 98.94 3 1.05 - - 
 17 206 190 92.23 188 98.94 2 1.05 - - 
 18 225 196 87.11 195 99.48 1 0.15 - - 
 19 327 287 87.76 279 97.21 6 2.09 2 0.69 
 20 320 271 84368 269 99.26 2 0.73 - - 
 21 227 186 81.93 180 96.77 4 2.15 2 1.07 

รวม  7,368 5,746 77.98 5,607 97.58 106 1.84 33 0.57 
นายก  7,368 5,746 77.98 4,788 83.32 725 12.61 233 4.05 
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 3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลจ านวนประชากรต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
หมู่ที่ บ้าน 2560 2561 2562 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 บ้านซับเศรษฐี 172 190 362 166 184 350 165 185 350 

2 บ้านหนองหมาก 375 345 720 380 351 731 380 349 729 

3 บ้านวังสีสด 280 273 553 277 276 553 279 274 553 

4 บ้านคลองม่วง 372 405 777 383 409 792 379 408 787 

5 บ้านซับพลู 438 450 888 431 451 882 425 451 876 

6 บ้านโป่งวัวแดง 430 428 858 430 424 854 433 427 860 

7 บ้านคลองสมบูรณ์ 142 165 307 139 172 311 138 170 308 

8 บ้านราษฎร์สามัคคี 252 228 480 251 229 480 250 230 480 

9 บ้านโป่งดินด า 281 310 591 284 317 601 284 318 602 

10 บ้านหนองผักหนอก 208 179 387 227 198 425 226 195 421 

11 บ้านหนองไทร 252 252 504 247 257 504 248 258 506 

12 บ้านศาลเจ้า 208 220 428 201 221 422 199 221 420 

13 บ้านล าสะพานหิน 203 164 367 204 164 368 205 161 366 

14 บ้านโคกสูง 259 278 537 266 281 547 264 276 540 

15 บ้านหนองผักบุ้ง 175 187 362 176 185 361 174 184 358 

16 บ้านหนองหิน 230 225 455 222 226 448 219 227 446 

17 บ้านสันติสุข 142 141 283 138 143 281 140 141 281 

18 บ้านหนองไทรใต ้ 165 140 305 163 142 305 162 144 306 

19 บ้านหนองไทรเหนือ 248 247 495 250 249 499 249 252 501 

20 บ้านวังมะนาว 223 245 468 225 252 477 224 254 478 

21 บ้านแสนสุข 156 167 323 158 165 323 159 167 326 

รวมท้ังสิน 5,211 5,239 10,450 5,218 5,296 10,514 5,202 5,292 10,494 

 
หมายเหตุ  ข้อมูลจากส านักทะเบียน อ าเภอปากช่อง   
- ข้อมูลจ านวนประชากรต าบลคลองม่วง พ.ศ.2562 ณ  เดือน   เมษายน  พ.ศ.2562 
- ข้อมูลจ านวนประชากรต าบลคลองม่วง พ.ศ.2561 ณ  เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.2561 
- ข้อมูลจ านวนประชากรต าบลคลองม่วง พ.ศ.2560 ณ  เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.2560 
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จ านวนครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง จ านวน   21   หมู่บ้าน   ได้แก่ 
 

หมู่ที่ บ้าน ครัวเรือน 

1 บ้านซับเศรษฐี 331 

2 บ้านหนองหมาก 314 

3 บ้านวังสีสด 264 

4 บ้านคลองม่วง 494 

5 บ้านซับพลู 347 

6 บ้านโป่งวัวแดง 308 

7 บ้านคลองสมบูรณ์ 102 

8 บ้านราษฎร์สามัคคี 188 

9 บ้านโป่งดินด า 222 

10 บ้านหนองผักหนอก 298 

11 บ้านหนองไทร 206 

12 บ้านศาลเจ้า 175 

13 บ้านล าสะพานหิน 141 

14 บ้านโคกสูง 214 

15 บ้านหนองผักบุ้ง 172 

16 บ้านหนองหิน 168 

17 บ้านสันติสุข 126 

18 บ้านหนองไทรใต้ 124 

19 บ้านหนองไทรเหนือ 195 

20 บ้านวังมะนาว 147 

21 บ้านแสนสุข 144 

                       รวม 4,680 

 
หมายเหตุ  ข้อมูลจากส านักทะเบียน อ าเภอปากช่อง   
- ข้อมูลจ านวนครัวเรือน ต าบลคลองม่วง พ.ศ.2562 ณ  เดือน   เมษายน  พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

 

 
 
หมายเหตุ  ข้อมูลจากส านักทะเบียน อ าเภอปากช่อง   
- ข้อมูลจ านวนประชากรช่วงอายุ ต าบลคลองม่วง พ.ศ.2562 ณ  เดือน   เมษายน  พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงอายุ (ปี) เพศชาย เพศหญิง รวม 
101  ขึ้นไป 1 6 7 
96-100 5 2 7 
91-95 8 24 32 
86-90 27 40 67 
81-85 55 69 124 
76-80 87 94 181 
71-75 103 126 229 
66-70 172 194 366 
61-65 238 266 504 
56-60 312 327 639 
51-55 368 387 755 
46-50 448 445 983 
41-45 435 419 854 
36-40 406 433 839 
31-35 380 360 740 
26-30 378 383 761 
21-25 326 347 673 
16-20 348 294 642 
11-15 367 318 685 
6-10 343 315 658 
1-5 280 302 582 

น้อยกว่า 1 ปี 48 55 103 
รวม 5,135 5,206 10,431 
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 4.  สภาพทางสังคม 
  4.1  การศึกษา 
    สถานศึกษาในเขตต าบลคลองม่วง มี  จ านวน  6  แห่ง  แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา  6  แห่ง   
และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง จ านวน 2 แห่ง (จากระบบ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น  (SIS:โรงเรียน) ดังนี้.- 

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 

ชั้น/ปี จ านวนนักเรียน 

อนุบาล 1 9 

อนุบาล 2 31 

อนุบาล 3 21 
ประถมปีที่ 1 22 

ประถมปีที่ 2 21 

ประถมปีที่ 3 23 
ประถมปีที่ 4 18 

ประถมปีที่ 5 25 

ประถมปีที่ 6 17 

รวม 187 

  
        โดยมี  นายวินัย   ใบโพธิ์   เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านหนองหมาก 

ชั้น/ปี จ านวนนักเรียน 
อนุบาล 1 19 
อนุบาล 2 17 
อนุบาล 3 24 
ประถมปีที่ 1 15 
ประถมปีที่ 2 24 
ประถมปีที่ 3 16 
ประถมปีที่ 4 26 
ประถมปีที่ 5 15 
ประถมปีที่ 6 23 

รวม 179 
  

     โดยมี   นางศันสนีย์  พิมแพง    เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
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 โรงเรียนบ้านวังสีสด 

ชั้น/ปี จ านวนนักเรียน 

อนุบาล 1 14 
อนุบาล 2 7 
อนุบาล 3 14 
ประถมปีที่ 1 11 
ประถมปีที่ 2 13 
ประถมปีที่ 3 8 
ประถมปีที่ 4 18 
ประถมปีที่ 5 13 
ประถมปีที่ 6 19 

รวม 117 
 
 โดยมี    นายสมชาย    ศิริมาลัยรักษ์     ผู้อ านวยการโรงเรียน 

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 

ชั้น/ปี จ านวนนักเรียน 

อนุบาล 1 27 
อนุบาล 2 42 
อนุบาล 3 49 
ประถมปีที่ 1 41 
ประถมปีที่ 2 60 
ประถมปีที่ 3 59 
ประถมปีที่ 4 45 
ประถมปีที่ 5 33 
ประถมปีที่ 6 41 

รวม 397 
 
 โดยมี   นายบุญลอง  คนรู้    เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  
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โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าตะคอง  4 

ชั้น/ปี จ านวนนักเรียน 

อนุบาล 1 0 
อนุบาล 2 16 
อนุบาล 3 33 
ประถมปีที่ 1 32 
ประถมปีที่ 2 34 
ประถมปีที่ 3 29 
ประถมปีที่ 4 28 
ประถมปีที่ 5 29 
ประถมปีที่ 6 27 

รวม 228 
 
 โดยมี    นายประสาท  ชุนจินดา   เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง  

ชั้น/ปี จ านวนนักเรียน 

อนุบาล 1 7 
อนุบาล 2 8 
อนุบาล 3 6 
ประถมปีที่ 1 7 
ประถมปีที่ 2 6 
ประถมปีที่ 3 11 
ประถมปีที่ 4 16 
ประถมปีที่ 5 14 
ประถมปีที่ 6 13 

รวม 88 
 

 โดยมี    นางสาววิชุตา    ภักดี     ผู้อ านวยการโรงเรียน  
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การจัดการศึกษา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  ได้ด าเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจจัดการศึกษาอนุบาล  
3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้อง  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายถ่ายโอนการศึกษา อนุบาล 3 ขวบ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปีการศึกษา 2544  โดยให้โรงเรียนในสังกัดส านักงาน คณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ  งดรับเด็กอนุบาล 3  ขวบเข้าเรียน   แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล  
3 ขวบ  โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ด้านวิชาการและครูผู้สอนให้ช่วยด าเนินการสอนต่อไป   องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองม่วง  ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียนอนุบาล  3  ขวบ  จ านวน  2  แห่ง                   
คือ โรงเรียนบ้านหนองหมาก  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.คลองม่วง   

  4.2  สาธารณสุข 
    มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ านวน   2   แห่ง  ได้แก่  
    1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลซับพลู  
    2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองม่วง                                          
                    3. สถานพยาบาลเอกชน  จ านวน   3   แห่ง   
            นอกจากนี้ประชาชนจะเดินทางไปใช้บริการที่โรงพยาบาลปากช่องนานา  และโรงพยาบาลกรุงเทพ
ราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่ในอ าเภอปากช่อง 

  4.3  อาชญากรรม 
      (ไม่มี) 
  4.4  ยาเสพติด 
  ข้อมูลจากปี 2555 – ปัจจุบัน ต าบลคลองม่วงมีผู้เสพยาเสพติด  จ านวน  133  คน  มีอายุระหว่าง 
14 - 50 ปี  จากทะเบียนประวัติไม่ปรากฏผู้ค้ายาเสพติด 

  4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
    มีหน้าที่ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน 
การจัดบริการสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันการแก้ไขปัญหาการพัฒนาและการ
ส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมการสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือตอบสนองความ
จ าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม  

1. งานสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่ดังนี้ 
- งานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พ่ึง 
- งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 
- งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ 
- งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว 
- งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคประชาชน 
- งานส ารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ 
- งานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์สตรีบางประเภท 
- งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสังคมสงเคราะห์ 
- งานให้ค าปรึกษา แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ 
- งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ดังนี้ 
- งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ 
- งานสงเคราะห์เด็กก าพร้า อนาถา ไร้ที่พ่ึง เร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง 
- งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา 
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
- งานให้ค าปรึกษา แนะน าแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ 
- งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ดังนี้ 
- งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง 
- งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
- งานจัดระเบียบชุมชน 
- งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือน าบริการขั้นพ้ืนฐานไปบริการแก่ชุมชน 
- งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน 
3. งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ดังนี้ 
- งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง 
- งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
- งานจัดระเบียบชุมชน 
- งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือน าบริการขั้นพ้ืนฐานไปบริการแก่ชุมชน 
- งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน 
- งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
- งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย    
4. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน้าที่ดังนี้ 
- งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน 
- งานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาสตรี 
- งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงมีรถยนต์บรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ขนาด 15,000  ลิตร  จ านวน  1 คัน และรถยนต์บรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ขนาด 6,000  ลิตร         
จ านวน   1    คัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน 33 นาย มีต ารวจบ้านประจ าหมู่บ้าน                         
จ านวน   24  นาย  ป้อมยามต ารวจ จ านวน   1   แห่ง  อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรหนองสาหร่าย  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
   (2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 
   (3) งานวิเคราะห์และพิจารณา ท าความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้ง 

 ด าเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติและสาธารณ
ภัยอื่น  เช่น อุทกภัย  วาตภัย 
(4) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและ
ระงับสาธารณภัยต่าง ๆ 
(5) งานจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(6) งานฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน 
(7) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
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(8) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(9) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งสถิติปฏิบัติงาน 

9.1 จัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
9.2 การเตรียมความพร้อมคอยเหตุ 24 ชั่วโมง 
9.3 จัดฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องตามแผนได้อย่างถูกต้อง 
9.4 ประสานงานส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
9.5 จัดระบบควบคุมเครื่องมือสื่อสาร 

     ด้านการสนับสนุน 
     1. ให้การสนับสนุนรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ าแก่ส่วนราชการและประชาชน 
     2. ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่วิทยากร ให้ความรู้ตามสถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ 
     การให้บริการ 
     1. บริการน้ าอุปโภค – บริโภคให้แก่ส่วนราชการและประชาชน 

 5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1  การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า ทางราง ฯลฯ) 
   การจราจร   ถนนเขตต าบลคลองม่วงส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก             
ส่วนถนนลูกรังนั้นมีเป็นส่วนน้อย  ซึ่งอยู่ในซอยเล็ก ๆ ตามเขตชุมชนหมู่บ้าน  ถนนสายหลัก ได้แก่ถนน ทช.นม. 
หมายเลข 3060 ปากช่อง – วังน้ าเขียว สามารถเชื่อมต่อไปอ าเภอวังน้ าเขียวและอ าเภอปักธงชัยได้อย่างสะดวก 
  5.2  การไฟฟ้า 
    การไฟฟ้าในเขตต าบลคลองม่วง  อาศัยก าลังผลิตหลักจากโรงงานไฟฟ้าล าตะคอง   ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่แต่อาจยังไม่พอในบางจุด     
อาทิ  ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) บ้านที่ตั้งอยู่ในส่วนห่างไกลชุมชนได้น าแผงโซล่ามาใช้เป็นบางครัวเรือน 
  5.3  การประปา 
    การประปา  ด าเนินการติดตั้งโดยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงบริหารจัดการโดย
คณะกรรมการประปาหมู่บ้านในกรณีท่ีคณะกรรมการประปาหมู่บ้านไม่สามารถด าเนินการได้องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองม่วงจะเป็นผู้บริหารจัดการการประปาหมู่บ้านนั้นๆ  ซึ่งการประปาหมู่บ้านครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณ           
ร้อยละ  90  ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ าใต้ดิน  เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับภูเขาและมีน้ าผิวดินในบางพ้ืนที่ 
  5.4  โทรศัพท์ 
    เบอร์โทรส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  0 4400 0611 การสื่อสาร  
โทรคมนาคมสะดวกสามารถใช้ได้อย่างเพียงพอ  มีหอกระจายข่าวในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ระบบ GSM  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  และ  DTAC บางส่วน และTrue มีตู้โทรศัพท์สาธารณะตามจุดส าคัญของหมู่บ้าน 
  5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
   มีศูนย์บริการย่อย จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านซับพลู  เพียงพอแก่การให้บริการ 
 
 6.  ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 

- มีการท าไร่  การท านา   สวนไม้ผล   พืชผักและไม้ประดับ โดยเฉพาะการปลูกสวนทุเรียนสามารถ
ท ารายได้ให้กับเกษตรในต าบล  

  6.2 การประมง   
   - มีการเลี้ยงปลา  การเลี้ยงปลานิล   ปลาตะเพียน  ปลาดุก 
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  6.3 การปศุสัตว์ 
  - มีการเลี้ยงโค  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่    
  6.4 การบริการ 
   - องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงได้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลคลองม่วง  จ านวน  1  แห่ง 
   บทบาท อ านาจหน้าที่ 
     1. ส่งเสริม  สนับสนุนและประสานงานการด าเนินงานของส่วนราชการ  หน่วยงาน  ในการเข้าถึง
ความยุติธรรมของประชาชน 

   2. เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอาชญากรรม  การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐและการ 
กระท าผิดกฎหมายต่างๆ 
 3. พิจารณาเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์  ปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชน  และรับแจ้งเบาะแส
ข้อมูลการกระท าผิดกฎหมายต่างๆตลอดจนการช่วยเหลือ  ดูแล  ให้ค าแนะน า  และแก้ไขปัญหาแก่ผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือผู้ที่ต้องการค าแนะน าทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 4. ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทที่คู่กรณีร้องขอเกี่ยวกับความแพ่งหรือความอาญาที่เป็นความผิด
อันยอมความได้โดยให้ด าเนินการตามกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  หรือจัดการความขัดแย้งในชุมชน ทั้งนี้               
การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและประนอมข้อพิพาทในชุมชน 
 5. ให้ความช่วยเหลือ  ดูแล  ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการกระท าความผิดและ
อาชญากรรม  และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
 6. ให้ความช่วยเหลือ  และสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู
ผู้กระท าผิดและผู้พ้นโทษ  รวมทั้งผู้ที่ถูกคุมความประพฤติหรือผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวให้กลับตนเป็นพลเมืองและ
ไม่หวนกลับไปกระท าผิดอีก 
  7. เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านยุติธรรมชุมชนแก่ประชาชน 
  6.5 การท่องเที่ยว 
   - มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (สวนผักปากช่อง)  สวนทุเรียนวงศ์สมิตกุล  สวนทุเรียนซีต้า  
    Tayama Farm Khaoyai การประกอบธุรกิจ โรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ และจ าหน่ายสินค้า
ทางการเกษตรทุกชนิด 
  6.6 อุตสาหกรรม  
   -      (ไม่มี) 
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   - กลุ่มนวดแผนไทย ,กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  ,กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าใยบัว ,กลุ่มแปรรูปปลาร้า ,
กลุ่มแปรรูปสมุนไพร(สบู่,ยาสระผม,น้ ายาล้างจาน) ,กลุ่มท าขนมกระยาสารท ,กลุ่มท าเฟอร์นิเจอร์ไม้ , กลุ่มทักทอเสื่อ 
  6.8  แรงงาน 
   -  มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในต าบลคลองม่วงส่วนใหญ่เป็นชาว  พม่า และกัมพูชา 
 
7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

   7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีการท าบุญประเพณีต่างๆสืบเนื่องกัน
ต่อมา  โดยมีสถานที่ส าคัญทางศาสนา คือวัดพุทธ  จ านวน   12   แห่ง  ส านักสงฆ์  จ านวน   3   แห่ง   และโบสถ์ 
จ านวน   1   แห่ง 
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ที ่ ชื่อวัดเขตต าบลคลองม่วง หมู่ที่ 
1 วัดซับเศรษฐี 1 
2 วัดบ้านหนองหมาก 2 
3 วัดวังสีสด 3 
4 วัดคลองม่วง 4 
5 วัดซับพลู 5 
6 วัดโป่งวัวแดง 6 
7 วัดโป่งดินด า 9 
8 วัดถ้ าสองพ่ีน้อง 10 
9 วัดวังน้ าวน 12 

10 วัดล าสะพานหิน 13 
11 วัดโคกสูง 14 
12 วัดหนองผักบุ้ง 15 
13 วัดถ้ าหนองไทร 18 
14 วัดหนองไทร 19 
15 วัดวังมะนาว 20 

 
   7.2 ประเพณีและงานประจ าปี  ต าบลคลองม่วงด าเนินการจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ต่างๆ มากมายที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบัน และมีการสืบสานส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคต   วัฒนธรรม
ประเพณีต่างๆ มักเกี่ยวข้องกับศาสนา ได้แก่ประเพณีลอยกระทง  เข้าพรรษา แห่เทียนพรรษา ออกพรรษา มีงานตัก
บาตรเทโว ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า งานน้อยหน่าของดีเมืองปากช่อง และประเพณีสงกรานต์ ซึ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์
นั้นตรงกับวันปีใหม่ไทยด้วยจึงมีการฉลองอย่างยิ่งใหญ่ และงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี เป็นต้น  
    7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถ่ิน ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย เช่น 
สระบุรี อยุธยา นครสวรรค์ ลพบุรี และบางอ าเภอของ จ.นครราชสีมา เช่น อ.โนนไทย และประชาชนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ภาษาท่ีใช้สื่อสาร “ภาษาไทยภาคกลาง ภาษาพ้ืนเมืองโคราช ภาษาพ้ืนเมืองอีสาน ภาษาไทยญวน” 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ความสามารถ 
1 นายอุ่น    แสนแก้ว หมู่ 1 จักสาน 
2 นายสังวาลย์    นิลกรณ ์ หมู่ 1 เฟอร์นิเจอร์ 
3 นายแท่ง     แสนสิทธิ์ หมู่ 2 จักสาน 
4 นายณัชภัส       พิมพ์สา หมู่ 2 ผู้น าศาสนา 
5 นางแว่น     ริมกระโทก หมู่ 3 จักสาน  (ทอเสื่อ) 
6 นางลอย     กั้นกลาง หมู่ 3 จักสาน  (ทอเสื่อ) 
7 นางส ารอง     ญาติจันอัด หมู่ 3 จักสาน  (ทอเสื่อ) 
8 นางภัสสร     บ ารุงศร ี หมู่ 4 นวดแพทย์แผนไทย 
9 นายตูม     มุ่งอ้อมกลาง หมู่ 6 จักสาน 

10 นายเชย    มุ่งอ้อมกลาง หมู่ 6 จักสาน 
11 นายบุญ     ชะศรีรัมย์ หมู่ 6 จักสาน 
12 นายสมนึก     ถะมาต หมู่ 7 จักสาน 



20 
 

13 นางสมจิตร    รุ่งเรือง หมู่ 7 หัตกรรม 
14 นายวิชาญ    ท าเสร็จ หมู่ 15 น้ าส้มควันไม้ 
15 นางรุ่งทิพย์   ท าเสร็จ หมู่ 15 น้ ายาล้างจาน 
16 นายทองค า    โพธิ หมู่ 17 ตีเหล็ก(มีด) , จักสาน 
17 นางอุไร      กาหาวงษ์ หมู่ 19 นวดแพทย์แผนไทย 
18 นางสาวอารีย์     ออนา หมู่ 19 แพทย์แผนไทย 
19 นางสาวปัญจพร     มณฑา หมู่ 20 ดอกไม้จันทน์,หัตกรรม,ยาหม่อง 
20 นางเฉลย     ร่ายพรมราช หมู่ 20 แพทย์แผนไทย 
21 นายประจักษ์     รักสกูล หมู่ 20 เฟอร์นิเจอร์  (ไม้) 

   
  7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก สวนทุเรียนซีต้า และสวนทุเรียนวงศ์สมิตกุล นอกจากมีทุเรียน
หมอนทองเป็นพระเอกหลักแล้ว ทุเรียนพันธุ์ก้านยาวของสวนสองแห่งนี้ก็มีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้กัน หากใครต้องการกิน 
ก็ต้องสั่งจองกันล่วงหน้า “จุดเด่นอีกอย่างของสวนทุเรียนสองแห่งนี้  มีผลใหญ่ ลูกโต น้ าหนักเกือบ 12 กิโลกรัม        
เนื้อทุเรียน กรอบนอกนุ่มใน รสชาติอร่อย” ท าให้มีนักท่องเที่ยวนักชิมซื้อเป็นของที่ระลึกของฝากและสร้างชื่อเสียง
ให้กับต าบลคลองม่วง 
 
 8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 น้ า แบบส ารวจข้อมูลพ้ืนที่แหล่งน้ า องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง   
จงัหวัดนครราชสีมา     
             

 
 
  8.2 ป่าไม ้  ข้อมูลทั่วไปหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวงที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา 
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561 ที่ตั้ง : ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เนื้อที่ : 200 ไร่ งาน ตารางวา 
   ประเภทโครงการ : กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
2561  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง 

ประเภทแหล่งน ้ำ ขนำด กว้ำง x ยำว
อำ่งน ้ำ/เขื่อน/สระ/ท้ำนบ/เหมอืง ฯลฯ ควำมจุ  (ลบ.ม.)

1 บ้ำนซับเศรษฐี 1 ฝำยซับเศรษฐี ฝำย 8 x 20
2 บ้ำนหนองหมำก 2 อำ่งเกบ็น ้ำมอหินขำว อำ่ง 30 x 500
3 บ้ำนวังสีสด 3 ฝ่ำยวังสีสด ฝำย 6 x 20
4 บ้ำนคลองมว่ง 4 สระน ้ำกลุ่มตำคลี สระ 50 x 120
5 บ้ำนซับพลู 5 ฝำยซับพลู ฝำย 6 x 20
6 บ้ำนโป่งวัวแดง 6 อำ่งเกบ็น ้ำโป่งวัวแดง อำ่ง 100 x 300
7 บ้ำนคลองมสมบูรณ์ 7 ฝำยคลองสมบูรณ์ ฝำย 6 x 20
8 บ้ำนรำษฏร์สำมคัคี 8 ฝำยบ้ำนรำษฏร์สำมคัคี ฝำย 6 x 20
9 บ้ำนโป่งดินด้ำ 9 ฝำยโป่งดินด้ำ ฝำย 6 x 20
10 บ้ำนศำลเจ้ำ 12 ฝำยศำลเจ้ำ ฝำย 5 x 20
11 บ้ำนล้ำสะพำนหิน 13 สะพำนหิน ฝำย 50 x 300
12 บ้ำนโคกสูง 14 ฝำยโคกสูง ฝำย 6 x 20
13 บ้ำนหนองหิน 16 ฝำยหนองหิน ฝำย 6 x 20
14 บ้ำนสันติสุข 17 ฝำยสันติสุข ฝำย 6 x 20
15 บ้ำนหนองไทรเหนือ 19 ฝำยหนองไทรเหนือ ฝำย 6 x 20
16 บ้ำนวังมะนำว 20 ฝำยมะนำว ฝำย 5 x 20
17 บ้ำนแสนสุข 21 ฝำยคลองขำด ฝำย 6 x 20

ชื่อหมบู้ำนล้ำดับที่ พกิดั หมำยเหตุชื่อแหล่งน ้ำหมูท่ี่
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ข้อมูลทั่วไป โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพ้ืนที่ป่าต้นน้ าล าธาร จังหวัดนครราชสีมา แปลงที่ 6 ปีที่เริ่มโครงการ : 2553 
ที่ตั้ง : ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เนื้อที่ : 200 ไร่ งาน ตารางวา 
   ประเภทโครงการ : โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพ้ืนที่ป่าต้นน้ าล าธาร ตามแผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 
2555 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่า : ป่าเขาภูหลวง 
ข้อมูลทั่วไป โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง ปีที่เริ่มโครงการ : 2548 ที่ตั้ง : ต.คลองม่วง อ.
ปากช่อง จ.นครราชสีมา เนื้อที่ : 1370 ไร่ งาน ตารางวา 
   ประเภทโครงการ : กิจกรรมบ ารุงรักษาสวนป่าเดิม ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่า : ป่าเขาภูหลวง 
  8.3 ภูเขา พ้ืนที่ของต าบลคลองม่วงส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบสลับเชิงเขา มีความลาดเอียง และเป็นลอน
คลื่นในทางทิศเหนือ ส่วนทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาล้อมรอบ จะมีอากาศเย็นในตอนกลางคืนได้รับอิทธิพลจากอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 
  8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าบลคลองม่วงมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ
ได้แก่  อ้อย  ข้าวโพด  มันส าปะหลัง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลมีอาชีพเกษตรกร   
 
 9.  อ่ืน ๆ 
   มวลชนจัดตั้ง 
  1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

2. อาสาพัฒนาชุมชนต าบลคลองม่วง 
3. อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ต าบลคลองม่วง 
4. กองทุนหมู่บ้านต าบลคลองม่วง   
5. หมอดินต าบลคลองม่วง 
6. กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนต าบลคลองม่วง 
7. ชมรมผู้สูงอายุต าบลคลองม่วง  

  8. กลุม่เกษตรกร     
  9. ลูกเสือชาวบ้าน     
  10. กลุ่มแม่บ้าน/สตรี      
  11. กลุ่มอาชีพ      
  12. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   
  13. อาสาสมัครกู้ชีพ     

14. จิตอาสาพระราชทาน 904     
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ส่วนที่ ๒ 

 
 

 
 
 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตรา
พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุก
ภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะ  อันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง คณะกรรมการจัดท ายทุธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตรช์าติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้ส่งผลให้
ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้
ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ 
อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ 

 เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัว
ของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อน
การพัฒนาของประเทศ 

นอกจากน้ัน ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ 
ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายใน
การยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะ
ยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเ จน ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนา
ประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคง
ภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจาก
ความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจน
ส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลง
และประชากรสูงอายุท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้ง
ในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทาย
ต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่

เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทาย
ด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน 
ละเอียดอ่อน และมีความเช่ือมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน
และระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากน้ี การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอ านาจ 
ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นใน
การก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจ
นอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักท่ีช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมา
ขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบ
โจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากน้ัน ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ จะก่อให้เกิดโอกาส
ใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุท่ีจะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทย
จะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ 
เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตา่งกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้ น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้าย
ประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่ว
ทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดี ขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะ
ยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไป
ยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาท่ีดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากข้ึน ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากน้ี ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความ
ผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้าง พื้นฐานที่จ าเป็น 
ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง 
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี 
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ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละ
ประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้าน
สิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศตา่งๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งข้ึน 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้างงานและ
อาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ท่ีซับซ้อนข้ึน อาชญากรรม
ไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงคราม ท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์
ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของ
โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความ
เหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสทิธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ง
รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดย
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มี
ความต้องการแรงงานท่ีมีสมรรถนะสูงเพิ่มมากข้ึน หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบ
อัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพท่ีต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีปรับตัวไม่ทันหรือ
ขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะ
ส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่า
บริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อน
หลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่
ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพท่ีมั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐาน
ที่สูงข้ึน โดยเฉพาะในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อม
กัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็น
เจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่
มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า 
และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร การ
รักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาท่ีสามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริม
ให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับ
และสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ 
โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ 
ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทาง
การเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้ง
ภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่
อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
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   ดังนั้น ภายใต้เง่ือนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม 
และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาท่ีรอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม 
หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ 
พร้อมท้ังแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดบัจุด
แข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ใน
การขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึง
พื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”    เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอก
ราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติ
อย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโต
ของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทาง
การทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมขุ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความ
มั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่
อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมาก
ขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความ
ยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การ
ลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากน้ียังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ 
ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การ
ผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มาก
ขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล   มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ   
ประกอบด้วย 
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๑) ความอยู่ดีมสีุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป้องกันและแกไ้ขปัญหาทีม่ีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ 
และที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจดัการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลคา่ 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เช่ือมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูป้ระกอบการยคุใหม ่

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน   ศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิต ิ
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ 
ตนเอง 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสเีขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมติรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่ 
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดบักระบวนทัศนเ์พื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
(๑) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส 
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(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมยีุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการพัฒนา 
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมีความสามารถสูง  
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทตา่ง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมน า
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–
๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการ
พัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการ
มีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ 
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไก
การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ 
น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑ วัตถุประสงค์  

   ๓.๒ เป้าหมายรวม  
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความ   มั่งคั่ง  
และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

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

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

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

เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยมี
อาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้น
พรมแดน และด้านใต้ ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่ง
ที่ราบโคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่ทาง 
ตอนเหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้ าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ได้แก่ 
เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วงเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนวเทือกเขาดง
พญาเย็นและสันก าแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พ้ืนที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝนจึงมีสภาพแห้ง
แล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน 
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มี
อุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  
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๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จ าแนกเป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ ๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และพ้ืนที่ใช้
ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า ท าให้ขาดแคลนน้ า และขาดธาตุ
อาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน ท าให้ดินเค็ม จึงมีข้อจ ากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  

๑.๕.๒ แหล่งน้ า มีลุ่มน้ าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้ าชี มีความยาว
ประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้ าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ ามูลที่จังหวัด
อุบลราชธานี แม่น้ ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้ าอยู่ที่เทือกเขาสันก าแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้ าโขงที่
จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีล าน้ าสาขาย่อย ได้แก่ ล าปาว ล าน้ าอูน ล าน้ าสงคราม ล าเสียว ล าน้ าเลย ล าน้ าพอง 
และล าตะคอง รวมทั้งแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ เช่น หนองหาร  (สกลนคร) และ บึงละหาน 
(ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าบาดาล มีปริมาณน้ าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึกของบ่อ
ประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้ าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพ้ืนที่ในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร
จะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้ าบาดาลลึกเกินไป  อาจจะพบน้ าเค็ม  

๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน 
๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังต่ ากว่าค่า
เป้าหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่จะต้องมีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น ป่า
เบญจพรรณ  

 
๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  

๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศ
เพื่อนบ้าน 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 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการในภาค 

ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่  (ช่วงชุมทางถนนจิระ-
ขอนแกน่ 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  
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๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  

จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจ านวน
ประชากร ๒๑.๙8 ล้านคน หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของประชากรในช่วงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓1 ต่ ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ 
๐.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 
1.81 ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร ๑.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของประชากร
ภาค ตามล าดับ  

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อย

มาก ในปี ๒๕60 มีก าลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของก าลังแรงงาน ของภาค จ านวนแรงงานที่มี
ความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8   ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 56.48 ในปี ๒๕60 มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕60 ระดับมัธยมปลาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๑.96 ในปี 
๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 7.05 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60 

๔.๓ การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แห่ง ครอบคลุม
เกือบทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แห่ง ในจ านวนนี้
เป็นสถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากที่สุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในปี 
2560 มีจ านวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 
23 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ านวน ๓,๔๗7 แห่ง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
พ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ 
ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุก
พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากขึ้น โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุดได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร 
รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  
การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจ านวนการเกิด

ไฟป่าเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่า จ านวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ ลดลงจาก ปี 
๒๕๕6 ที่มีจ านวน 1,574 ครั้ง และจ านวนพ้ืนที่ป่าถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟไหม้ป่ามากที่สุด โดยใน
ระหว่างปี ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ต่อปี  

๖. สภาวะแวดล้อม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดอ่อน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  
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๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า 
ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ   แต่มีความ
พร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่าง
เต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้   ทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน 
โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนา คมขนส่งขนาดใหญ่ที่ เชื่อมโยงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์
จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนา    ใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความ
เหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  

๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค์  
๘.๒.๑ เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบ

อาชีพ การด ารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  

๘ .๒ .๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๓ เป้าหมาย  

๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขยายตัวเพิ่มข้ึน  

๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจาย
รายได้ภาคตะวันออก 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  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3.5ต่อ
ปี  

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า  
0.446 

 
8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มี
รายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่
กับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่
เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  
8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลง
กับประเทศ เพ่ือนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
 

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรีัมย์ สุรินทร์) ระยะ 
5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ 
(อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็น
ประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา) เห็นชอบแนวทาง
การก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. ด้าน
วิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนวทางการก าหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่ง
งบประมาณเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามศักยภาพความต้องการของพื้นที่ หรือประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด ส่วน
ที ่2 งบประมาณเพื่อการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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ด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา ) เพื่อร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี   มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่ง
จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมกับโอกาส
และศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)  ฉบับทบทวน 
ปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2561 เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี ้

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลติสินคา้เกษตรและอาหารปลอดภยั 
2) เป็นแหล่งผลติผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การ
กีฬาท่ีมีชื่อเสียง 
4) เป็นประตสูู่อีสาน และเช่ือมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 

เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคมเป็นสุข 
 

   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขง่ขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภณัฑ์ไหม 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด  มีรายละเอียดดังนี้  

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 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 และป้องกันสถาบันหลัก    ของชาติ 
 ๕.  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่นวัตกรรม  และเกษตร อุตสาหกรรม  สังคมปลอดภัย” 



34 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด  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. จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ในพ้ืนที่(ครัวเรือน) 

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

๒. เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

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

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

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 ๓. เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองหน้าอยู่ 

๑. เพ่ือลดความยากจน
และความเลื่อมล้ า 

๑. ร้อยละของประชากร
ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน 
(%) 
๒. สัมประสิทธิ์การ
กระจายรายได้ (Gini 
Coefficient) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได้ลดรายจ่าย 
๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่าง
ทั่งถึง และได้รับสิ่งอ านวยความ
สะดวกจากโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ภาครัฐ รวมทั้งระบบป้องกันภัยที่
เอ้ือต่อการกระจายเศรษฐกิจ 

๒. เพ่ือพัฒนาโครงข่าย
ความคุ้มครองทาง
สังคม 

๓. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อ
ส านักงานแรงงาน (%) 
๔. ร้อยละความ
ครอบคลุมของบัตร
ประกันสุขภาพของ
ประชาชน (%) 

๓. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสังคม
และประกันสังคมในแรงงาน 
 
๔. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะ
สุขที่มีคุณภาพและสามารถบริการ
ได้อย่างครอบคลุม 

๕. จ านวนศูนย์ช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมา 
(ศูนย์) 

๕. ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 ๓. เพ่ือสร้างความ
คุ้มกันให้กับสังคม 

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

๖. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทาง
สังคม 
 
 
๗. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม
ขอรับบริการจากส่วนราชการที่
รับผิดชอบทางภารกิจที่กฎหมาย
ก าหนด 

๔. เพ่ือให้
ประชาชน เข้าถึง
โอกาสทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม 

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

๘. ส่งเสริมการให้มีการผลิตแพทย์ 
 
 
 
๙. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
ทันตแพทย์เพิ่มเพ่ือรองรับภาวะ
ผู้สูงอายุของจังหวัด 
๑๐. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
บุคคลากรด้านการบริการเพ่ิมขึ้น 
๑๑. ส่งเสริมการสร้างทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชน ทุกสาขา
อาชีพ 
 
 
๑๒. ส่งเสริมให้ประชากรศึกษาในและ
นอกระบบ 
๑๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้แก่ประชากรในทุกพ้ืนที่ 
ในทุกด้าน 
๑๔. ส่งเสริมและแนะน าความต้องการ
แรงงานให้บัณฑิตท่ีจบใหม่ 
๑๕. ส่งเสริมให้มีตลาดนัดพบแรงงาน 
เพ่ือลดอัตราการว่างงานของประชาชน 
๑๖. ส่งเสริมการเรียนการสอนของครู
เพ่ือให้นักเรียน มีความรู้ความสามารถ 
ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
มีความสมบูรณ์
อย่างยั่งยืน 

๑. เพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัด 
 
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
๓. การจัดการน้ าเสีย (จ านวน
ระบบ) 
 
 
๔. พ้ืนที่บริหารจัดการน้ าเพ่ิมขึ้น 
(ไร่) 
๕. ความยาวสะสมของเขื่อน
ป้องกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง (เมตร) 
๖. ร้อยละสัดส่วนของพ้ืนที่ระบบ
ป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนที่ชุมชน (%) 
 
๗. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อ
ประชากร (ลิตร/คน) 
๘. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคครัวเรือนต่อประชากร (ล้าน
กิโลวัตต์/คน/ปี) 

๑. ปลูกจิตส านึกและให้ความรู้
ประชาชนได้ตะหนักถึงคุณค่า
และทรัพยากรป่าไม้ 
๒. การอนุรักษ์และพ้ืนฟู ป่าไม้ 
๓. การรณรงค์ให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการส านึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมเกี่ยวกับการลดปริมาณ
ขยะ 
๔. การจัดหาและเพ่ิม
ความสามารถ ในการก าจัดขยะ 
๕. ส่งเสริมให้ อปท. มีระบบ
จัดการน้ าเสีย 
๖. ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน้ าทั้งในเขตชลประทาน
และนอกเขนชลประทาน 
๗. เพ่ิมสิ่งก่อสร้างเพ่ือลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแม่น้ าล า
คลองสายหลักของจังหวัด 
๘. พัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วม
ในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 

๒. เพ่ือใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๙. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน
ภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท) 
 
๑๐. สัดส่วนปริมาณการใช้น ามัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ต่อ 
GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/
ล้านบาท) 

๙. รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้
ยายพาหนะส่วนตัว โดยเปลี่ยน
มาใช้รถสาธารณแทน 
๑๐. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
๑๑. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
๑๒. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการลด
ชั่วโมงการผลิตลงในบาง
ช่วงเวลา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การเสริมสร้าง
ความม่ันคงทุกมิติ
เพื่อปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๑. เสริมสร้างความ
มั่นคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 

๑. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจถึงความส าคัญของ
สถาบันหลัดของชาติ (ต าบล) 

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความส าคัญของสถาบันหลัก
ของชาติให้ประชนได้รับรู้
รับทราบ 
๒. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการ
ทรงงานและแนวทาง
พระราชด าริ 

๒. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่าย
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านความ
มั่นคงทุกมิติ 
 

๒. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุก
มิติ (ต าบล) 
๓. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุก
มิติ (ต าบล) (ต่อ) 
 

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

๓. เสริมสร้างความ
ปรองดองและความ
สมานฉันท์ในชาติ 

๔. สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง 
(ต าบล) 
 
 
 
๕. สร้างการมีส่วนร่วม (ต าบล) 

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

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

๑. ร้อยละของสถานพยาบาลที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA 
(%) 
๒. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้ าประปา (%) 
๓. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
ไฟฟ้า (%) 
๔. ร้อยละของประชากรที่
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 
๕. จ านวนครั้งที่ให้บริการ
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
เชิงรุก (ครั้ง) 
๖. ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 
๗. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่
จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

๑. เพ่ิมขีดความสามารถ
การให้บริการภาครัฐ 
 
๒. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์กร 
๖. การสร้างความโปร่งใส
ในองค์กร 

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

๘. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร (%) 

 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร์ 

รวม 
๑๕ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

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

วิสัยทัศน์ 
 

โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่นวัตกรรม  และเกษตร อุตสาหกรรม  สังคมปลอดภัย 
 
 

เป้าประสงค์
รวม 

๑) เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพ่ือพัฒนา
สังคมให้เป็น
เมืองน่าอยู่ 

๓) เพ่ือเพ่ิมพูน
ความอุดม
สมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรม  
ชาติและลด
มลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๔) เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกป้อง
สถาบันหลักของ
ชาติ 

๕) เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับ
สังคมให้เป็น
เมืองน่าอยู่ 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม  
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์
อย่างยั่งยืน 

๔) การเสริมสร้าง
การมั่นคงทุกมิติ 
เพ่ือปกป้อง
สถาบันหลักของ
ชาติและความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 
เป้าประสงค์
เชิง
ยุทธศาสตร์ 
 

๓ เป้าประสงค์ ๔ เป้าประสงค์ ๓ เป้าประสงค์ ๓ เป้าประสงค์ ๒ เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 
 

๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 

 
กลยุทธ์ 
 

๑๔ กลยุทธ์ ๑๖ กลยุทธ์ ๑๒ กลยุทธ์ ๑๓ กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ 
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๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีความสัมพันธ์
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่ รักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ปกป้องสถาบัน  พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  สานต่อแนวทางพระราชด าริ  ด้านกา รศึกษา  
การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ 

เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภค

และบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็น

เครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
๒.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนในทุกด้าน  
๒.๕)  ส่งเสรมิการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  เกิด

พันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
๓.๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลติทางการเกษตร ปรับปรุงผลติผลให้มีคณุภาพ  มี

มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
๓.๓)  ส่งเสรมิและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมคัรการเกษตร 
๓.๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพื่อจ าหน่วยและเพื่อการ

อนุรักษ ์ 
๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๔.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
๔.๒)  ส่งเสรมิความเขม้แข็งของชุมชน 
๔.๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ     ผู้พิการ  

ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔.๔)  ส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

   ๔.๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพการผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖)  ด าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
๔.๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมสร้างช่ือเสียง

ให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
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๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
๕.๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดย

ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
๕.๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การ

ดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจ
สุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๖.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและ

ความต้องการของประชาชน 
๖.๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างท่ัวถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  เพื่อสนับสนุน

เครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๖.๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้

ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
๖.๕)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร  ความปลอดภัยและ

ความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๗.๑)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช 
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๗.๒)  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

๗.๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้างเครือข่าย  เพื่อ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

๗.๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  รวมถึงการสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๘.๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
๘.๒)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับ

ประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
๘.๔)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
๘.๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนใน

การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
๘.๖)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

  ๙)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๙.๑)  ส่งเสรมิและสนับสนุนการตดิตั้งระบบเตือนภยัธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
๙.๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องใน

การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๙.๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญโดยสร้างความ

อบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป

พร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
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๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม

สมบูรณ์ 
๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น

ทุกระดับ   
๑๐.๓)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 ๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ 
หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ 
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทย
แลนด์ ๔.๐ มีดังนี ้
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่    (New Engines of Growth)  
ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่  ๒ ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร 
(Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

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

๓.  กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics 
& Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 
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๔.  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้
คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕.  กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services) อาท ิ
เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 

๑.๖  แผนพัฒนาอ าเภอปากช่อง 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

  1.1 ความเป็นมาของอ าเภอปากช่อง เมื่อ พ.ศ.2430 ชาวบ้านปากช่องขึ้นกับ ต.ขนงพระ  อ.จันทึก ต่อมาปีพ.ศ. 
2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระราชประสงค์  ให้ก่อสร้างทางรถไฟสายแรก กรุงเทพฯ-โคราช สร้าง
ทางผ่ านกลางหมู่บ้ าน จ า เป็นต้องระเบิดภู เขา เพื่ อวางทางรถไฟ  จึ งท า ให้หมู่ บ้ านถูกระเบิดหินท าทางรถไฟเป็น ช่อง                            
จึงเรียกว่า "บ้านปากช่อง"     
  พ.ศ. 2482 ทางการสั่งยุบ  ต.ขนงพระ อ.จันทึก  ให้บ้านปากช่องไปขึ้นกับต าบลจันทึก  อ าเภอสีคิ้ว 
  พ.ศ. 2492 บ้านปากช่องได้รับการยกฐานะเป็นต าบลปากช่อง 
  พ.ศ. 2500 ทหารสหรัฐอเมริกาเข้ามาฝึกซ้อมรบในประเทศไทย ที่จังหวัดนครราชสีมา  ได้ก่อสร้างถนนเฟรนชิป 
หรือถนน "มิตรภาพ" จากสระบุรี-ปากช่อง-นครราชสีมา ไว้เป็นอนุสรณ์ โดยมี จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับมอบ 
  พ.ศ. 2501  มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2501 ให้ก่ิงอ าเภอปากช่อง   ยกฐานะเป็น  "อ าเภอปากช่อง" 
  พ.ศ. 2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาสนครราชสีมาโดยทางรถไฟ ขณะเสด็จผ่าน
สถานีรถไฟปากช่อง เสด็จพระราชด าเนินตลาดสุขาภิบาลปากช่อง และกองวัคซีน 
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  1.2 ค าขวัญอ าเภอปากช่อง 

 

 
 
 
   

เขาใหญ่ชวนชม                 วัวนมพันธุ์ดี 

 
 
 
 
 
 
 

         
หินอ่อนหลากสี                         ข้าวโพดหวานมากมี 

 
  ข้าวโพดหวานมากมี 

 
 
 
 

น้อยหน่าดีที่ปากช่อง 
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  1.3 ข้อมลูสภาพทั่วไป และการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน 
1) ขนาดที่ต้ังและอาณาเขต 

  อ าเภอปากช่องตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 85 กิโลเมตร 
และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ  171 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 1,825.168   ตารางกิโลเมตร  หรือ  1,289,048  ไร่ 
มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนท่ีใกล้เคียง ดังนี้ 
                   ทิศเหนือ        ติดต่อกับ  อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
                   ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  อ าเภอสีคิ้วและอ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
                   ทิศใต้            ติดต่อกับ   อ าเภอเมืองนครนายก  อ าเภอปากพลี จังหวัด  นครนายก  
        และอ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
        ทิศตะวันตก                  ติดต่อกับ  อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
ลักษณะภูมิประเทศ 

  สภาพภูมิประเทศของอ าเภอปากช่อง เป็นที่ราบสูง ซึ่งมีทั้งที่ราบและที่เป็นภูเขาสูง โดยมีความสูงจากระดับน้ าทะเล
เฉลี่ยมากกว่า  2๕๐ เมตร  
ลักษณะภูมิอากาศ  
      ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปในช่วงตอนกลางวันอากาศจะร้อนอุณหภูมิสูงแต่มีลม ในช่วงเย็นและกลางคืน                   
อากาศจะเย็น   
         อุณหภูมิ   
          ฤดูร้อน       เฉลี่ย  34 – 40  องศาเซลเซียส  
          ฤดูหนาว     เฉลี่ย  16 – 20  องศาเซลเซียส  
          ฤดูฝน        เฉลี่ย  30 – 34  องศาเซลเซียส 
 

อ าเภอปากช่องมีลักษณะของภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมมี  3  ฤด ู  
           1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก าลังอ่อนตัวลง ลม
ตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทยพัดเข้ามาแทนท่ี        แต่เนื่องจากอยู่ห่างจากอ่าวไทยมากประกอบกับประเทศไทยได้รับ
แสงแดดมากท่ีสุด จึงท าให้ลักษณะภูมิอากาศในช่วงนี้ร้อนและแห้งแล้ง จะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน ประมาณ 38 องศาเซลเซียส 
           2. ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กันยายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้   
             3. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - มกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแต่อากาศ
จะหนาวเย็นอยู่ประมาณ 2 เดือน คือเดือนธันวาคมเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ าสุดในเดือนธันวาคมประมาณ 16 องศาเซลเซียส   
 

2) การปกครอง  
 อ าเภอปากช่องแบ่งเขตการปกครองท้องที่ออกเป็น   12   ต าบล   219   หมู่บ้าน ดังนี้.- 
   ต าบลปากช่อง  มีหมู่บ้าน 22 หมู่บ้าน 
   ต าบลกลางดง  มีหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน 
   ต าบลหนองสาหร่าย มีหมู่บ้าน 25 หมู่บ้าน 
   ต าบลหมูส ี  มีหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน 
   ต าบลวังกะทะ  มีหมู่บ้าน 24 หมู่บ้าน 
   ต าบลคลองม่วง  มีหมู่บ้าน 21 หมู่บ้าน 
   ต าบลจันทึก  มีหมู่บ้าน 22 หมู่บ้าน 
   ต าบลขนงพระ  มีหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน 
   ต าบลโป่งตาลอง  มีหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน 
   ต าบลพญาเย็น  มีหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน 
   ต าบลหนองน้ าแดง  มีหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน 
   ต าบลวังไทร  มีหมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน 
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มีเทศบาลเมือง  1  แห่ง เทศบาลต าบล 4  แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 9 แห่ง ดังนี้ 
1. เทศบาลเมืองปากช่อง 
2. เทศบาลต าบลกลางดง 
3. เทศบาลต าบลสีมามงคล 
4. เทศบาลต าบลวังไทร 
5. เทศบาลต าบลหมูส ี
6. องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
7. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย 
8. องค์การบริหารส่วนต าบลวังกะทะ 
9. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

    ๑๐. องค์การบริหารส่วนต าบลจันทึก 
   11. องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 
   12. องค์การบริหารส่วนต าบลโปง่ตาลอง 
   13. องค์การบริหารส่วนต าบลพญาเย็น 
   14. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง 

3) หน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ าเภอปากช่อง 
 (1) หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกจิ 
  - ที่ท าการปกครองอ าเภอปากช่อง 
  - อ าเภอปากช่องมีสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ/ต าบล  จ านวน  4  แห่ง  ดังนี้ 
  1. สถานีต ารวจภูธรอ าเภอปากช่อง 
  2. สถานีต ารวจภูธรต าบลกลางดง 
  3. สถานีต ารวจภูธรต าบลหมูสี 
            4. สถานีต ารวจภูธรต าบลหนองสาหร่าย 

- ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) 
- อัยการจังหวัดประจ าศาล จังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) 
- สัสดีอ าเภอปากช่อง 

  - ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอปากช่อง 
  - ส านักงานเกษตรอ าเภอปากช่อง 
  - ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากช่อง 
  - ท้องถิ่นอ าเภอปากช่อง  
  - สรรพากรอ าเภอปากช่อง 
  - วัฒนธรรมอ าเภอปากช่อง 
  - ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ประจ าอ าเภอปากช่อง 
  - ส านักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ประจ าอ าเภอปากช่อง 
  - ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าอ าเภอปากช่อง 
  -  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปากช่อง 
       - ฯลฯ 
 (2) ธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
  -  ธนาคาร  จ านวน  23  แห่ง   ดังนี้ 
  1. ธนาคารกรุงไทย    2 แห่ง 
  2. ธนาคารธนชาต    1 แห่ง 
  3. ธนาคารกสิกรไทย   2 แห่ง 
  4. ธนาคารกรุงเทพ    2 แห่ง 
  5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   1 แห่ง 
  6. ธนาคารไทยพาณิชย์   2 แห่ง 
  7. ธนาคารทหารไทย   1 แห่ง 
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  8. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์   1 แห่ง 
  9. ธนาคารเพื่อการเกษตร   2 แห่ง 
  10. ธนาคารออมสิน   4 แห่ง 
  11. ธนาคารเกียรตินาคิน   1 แห่ง 
  13. ธนาคาร SME พัฒนาวิสาหกจิ  1 แห่ง 
  - สถาบันการเงินอ่ืน  
  1. สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากช่อง 1 แห่ง 
  2. โรงรับจ าน าเอกชน   2 แห่ง 
 

 (3) หน่วยงานอ่ืน ๆ ในพื้นที่อ าเภอปากช่อง 
  - มูลนิธ ิ     27 แห่ง 
  - สมาคม    22 แห่ง 
 

 (4) กลุ่มพลังมวลชนท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาพ้ืนท่ี 
  - ที่ปรึกษาภาคประชาชนอ าเภอปากช่อง 
  - ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ – ปากช่อง 
  - ชมรมการศึกษาเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน 
  - กลุ่มอนุรักษ์ล าตะคอง 

4) จ านวนประชากร 
   อ าเภอปากช่องมีประชากรทั้งสิ้น   195,429    คน   

 เป็นชาย    96,440    คน    เป็นหญิง   98,989   คน 

  จ านวนครัวเรือน   100,104   หลังคาเรือน    (ข้อมูล ณ เดือน  กรกฎาคม ๒๕61) 
5) ด้านการศึกษา 
 อ าเภอปากช่องมีโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 208 แห่ง 

- อ าเภอปากช่องมีโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน   184  แห่ง   
            -    สังกัดเอกชน    จ านวน     24  แห่ง 
ระบบการศึกษานอกโรงเรียน 
  กลุ่มสนใจ    13 กลุ่ม 
  วิชาชีพระยะสั้น    11 กลุ่ม 
  ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน   37 แห่ง 
  ห้องสมุดประจ าหมู่บ้าน     1 แห่ง 
การศึกษาอ่ืนๆ   
   โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกรวม    2 แห่ง 
  หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล       12 แห่ง 

6) ด้านสาธารณสุข 

มีการให้บริการด้านการสาธารณสุข   โดยมีสถานบริการ  ดังนี ้
-  โรงพยาบาล  ขนาด  120  เตียง จ านวน           1 แห่ง 
-  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  จ านวน     1 แห่ง 
-  ศูนย์สาธารณสุขชุมชน    จ านวน  4 แห่ง 
-  สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน  จ านวน        19 แห่ง 
-  ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง  จ านวน        1 แหง่ 
-  สถานพยาบาลเอกชน   จ านวน          3 แห่ง 
-  คลินิกเอกชน    จ านวน        46 แห่ง 
-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จ านวน       34 แห่ง 
-  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  จ านวน   2,300  คน 
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7) การศาสนาและวัฒนธรรม 
- การศาสนา  ประชากรทั่วไปนับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ  98       ศาสนาอ่ืนประมาณร้อยละ  2  
- วัด , ที่พักสงฆ์  จ านวน  241   แห่ง 
- มัสยิด   จ านวน      1   แห่ง 
- โบสถ์คริสต์  จ านวน    1   แห่ง 
- ศาลเจ้า   จ านวน      8   แห่ง 

ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
   - งานสงกรานต์ 

- งานลอยกระทง 
- งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง 
- งานคาวบอยไนท์ 
- งานวันส าคัญทางศาสนา  ได้แก่ วันมาฆบูชา ,วันวิสาขบูชา ,วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา ,วันออกพรรษา   

8) การคมนาคม 
ระบบบริการพื้นฐาน 

     อ าเภอปากช่อง  เป็นอ าเภอที่มีการคมนาคมที่สะดวกอ าเภอหนึ่งของจังหวัด โดยแบ่งเป็นคมนาคมติดต่อระหว่ าง
อ าเภอและจังหวัดใกล้เคียง จัดได้ว่าอยู่ในขั้นสะดวก มีทางรถไฟหลายสายวิ่งผ่าน  ได้แก่  สายกรุงเทพมหานคร -นครราชีมา  สาย
กรุงเทพมหานคร -อุบลราชธานี   และสายกรุงเทพมหานคร-หนองคาย  ถนนสายส าคัญคือถนนมิตรภาพ  ซึ่งเป็นถนนระดับประธาน  
เป็นถนนมาตรฐานการคมนาคมสะดวกสบายรวดเร็ว  มีรถยนต์โดยสารประจ าทางวิ่งผ่านตลอดเวลา 

การโทรคมนาคมติดต่อสื่อสาร 
1.  มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   จ านวน           2        แห่ง 

 2.  มีการให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ โดยมี จ านวน  6,120   คู่สาย 
การสาธารณูปโภค 

 1.  หน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้า    จ านวน        1   แห่ง 
 2.  การประปาระดับอ าเภอและต าบล/หมู่บ้าน 
  -  การประปาส่วนภูมิภาค   จ านวน        1   แห่ง 
  -  การประปาเทศบาล   จ านวน        1   แห่ง 
  -  การประปาหมู่บ้าน   จ านวน      112    แห่ง 
 
3.  แหล่งน้ ากิน  น้ าใช้  ประเภทอ่ืน 

  -  บ่อบาดาล    จ านวน       793  แห่ง 

  -  บ่อน้ าตื้น    จ านวน       158  แห่ง 

  -  ถังเก็บน้ า    จ านวน       112  แห่ง  

  -  โอ่งเก็บน้ าขนาดใหญ่   จ านวน   31,000  แห่ง 

9) ด้านเศรษฐกิจ 
 (1) ด้านการเกษตร  อ าเภอปากช่อง มีพ้ืนท่ีทางการเกษตร ประมาณ 543,691 ไร่ ครอบครัวเกษตรกร จ านวน  11,179  
ครอบครัว   
 - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 211,161 ไร่  เกษตรกร 5,004 ราย ผลผลิตเฉลี่ย 800 กก./ไร่ ปริมาณผลผลิตรวม 
169,288 ตัน  คิดเป็นมูลค่า 1,185,021,600 บาท 
 - มันส าปะหลัง รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 169 ,161 ไร่ เกษตรกร 3,566 ราย ผลผลิตเฉลี่ย 4,000 กก./ไร่  ปริมาณผลผลิตรวม 
676,644 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,217,959,200 บาท 
 - อ้อยโรงงาน รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 47 ,688 ไร่ เกษตรกร 665 ราย ผลผลิตเฉลี่ย 10 ,000 กก./ไร่  ปริมาณผลผลิตรวม 
476,880 ตัน คิดเป็นมูลค่า 381,504,000 บาท 
 - ข้าว รวมพื้นที่ท้ังสิ้น 10,044 ไร่ เกษตรกร 544 ราย ผลผลิตเฉลี่ย 400 กก./ไร่ ปริมาณผลผลิตรวม 4 ,017 ตัน คิดเป็น
มูลค่า 32,140,800 บาท 
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 - ไม้ผลไม้ยืนต้น  ได้แก่ น้อยหน่า , มะม่วง, มะขามหวาน รวมพื้นท่ีทั้งสิ้น 103,605 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 1,000 กก./ปี ปริมาณ
ผลผลิตรวม 103,605 ตัน คิดเป็นมูลค่า 7,459,560 บาท 
 - การปศุสัตว์ อ าเภอปากช่องมีการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคนม โคเนื้อ ไก่ เป็ด สุกร กระบือ แพะ แกะ   สัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โค
เนื้อ โคนม และสุกร 

 
  

ล าดับที ่ สัตว์เศรษฐกจิ จ านวน ฟาร์ม/บริษัท จ านวน (สัตว์) มูลค่า/ปี (บาท) 
1 โคนม 1,768 62,331 6,057,404,493 
2 โคเนื้อ 376 5,408 261,320,000 
3 ไก ่ 6,020 1,634,575 163,457,500 
4 เป็ด 75 47,459 8,305,325 
5 สุกร 76 160,515 1,155,708,000 

รวม 8,315 1,910,288 7,646,195,318 
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3) ผลิตภัณฑ์ชมุชนและสินค้า  OTOP 
 

  

 

 

ที ่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
ที่อยู่ ประเภทผลิตภัณฑ ์

ชื่อประธานกลุ่ม/เจ้าของ 
เลขที ่ หมู่ที ่ ต าบล ราย 

๑ นางสาวกัลยา  สายประสาท ๒๔๑ ๑๘ หนองสาหร่าย อาหาร นางสาวกัลยา  สายประสาท 

๒ นางสาวกีรติ ประยรูเมฆ ๔๐ ๑๙ ปากช่อง อาหาร นางสาวกีรติ ประยรูเมฆ 

๓ น.ส.ศศิรศัมิ ์ ศรีอินทร์ 143/2 15 ขนงพระ อาหาร น.ส.ศศิรศัมิ ์ ศรีอินทร์ 

๔ กลุ่ม OTOP เขาใหญ่ 600/4 18 ปากช่อง อาหาร น.ส.กมลลักษณ์ เจี่ยกญุชร 

๕ กลุ่มสมัมาชีพบ้านซับน้อย หมู่ 3 209 3 วังไทร อาหาร นางส าเนียง  ตางจงราช 

๖ เจ๊จุ๋มปากช่อง     ปากช่อง อาหาร ธารทองมา  ธรานุกูล 

๗ กลุ่มอาชีพบ้านหลักเขต     หนองสาหร่าย อาหาร นายสุธ ี  วงศ์อุ่นใจ 

๘ ก าไรฟารม์ 1 12 วังกะทะ อาหาร นางเยี่ยม  ปูนกลาง 

๙ นางจารุณ ี สาตรา     ขนงพระ อาหาร นางจารุณ ี สาตรา 

๑๐ น.ส.พุธสด ี นันทะโคตร 353 ๑๖ หมูส ี อาหาร น.ส.พุธสด ี นันทะโคตร 

๑๑ น.ส.สุกญัญา  อุดจันทึก 157 ๑๖ หมูส ี อาหาร น.ส.สุกญัญา  อุดจันทึก 

๑๒ น.ส.สุกญัญา  เอื้อเฟ้ือ 216 ๑๖ หมูส ี อาหาร น.ส.สุกญัญา  เอื้อเฟ้ือ 

๑๓ นางบุญเรือน  ค าทรัพย ์ 126/1  ๑๖ หมูส ี อาหาร นางบุญเรือน  ค าทรัพย ์

๑๔ นางสุมาล ี เกตุนอก 1 ๑๖ หมูส ี อาหาร นางสุมาล ี เกตุนอก 

๑๕ น.ส.ขวัญนภา เช้ือฉ่ าหลวง   ๑๖  หมูส ี อาหาร น.ส.ขวัญนภา เช้ือฉ่ าหลวง 

16 อ าพันฟาร์ม 27 14 หนองสาหร่าย เครื่องดื่ม นายนที โดดสูงเนิน 

๑7 กลุ่งส่งเสริมอาชีพต าบลจันทึก   ๑ จันทึก เครื่องดื่ม นางสาววล ี แซ่เฮง 

๑8 กลุ่ม OTOP เขาใหญ่ 600/4 18 ปากช่อง เครื่องดื่ม น.ส.กมลลักษณ์ เจี่ยกญุชร 

19 กลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลคลองม่วง 301/2 ๑๔ คลองม่วง ของใช้ นางอริวรรณ น้อยเภา 

๒0 
วิสาหกิจชุมชนผ้าวนชุมชนบ้านป่า
ตะเคียน 9 6 วังไทร ของใช้ นางส าเรยีง พรมทอง 

21 บ้านธัมมวิโศกข ์ 141 14 ปากช่อง ของใช้ นายบารมี หลิวเจริญ 

22 
กลุ่มดอกไม้ดินไทยประดิษฐ์ปาก
ช่อง   16 ปากช่อง ชองใช้ นางสมพิศ  อ่อนละมัย 

23 กลุ่มอาชีพบ้านซับหวาย 
 

16 ปากช่อง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร นางสาคร  ปัญญาปร ุ

24 สมุนไพรบ้านวด ี     ปากช่องง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร นางภัทรวด ี สงห์ค ามา 

25 กลุ่มอาชีพบ้านทรัพย์ศรมีงคล   15 ขนงพระ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร นางมาลิน ี แซล่ี ้

๒6 สุขศร ี สมุนไพร 87/2 ๔ ปากช่อง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร นายวราวุฒิ ภูพิงใจ 
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   อ าเภอปากช่อง เป็นอ าเภอขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวส าคัญระดับโลก ได้แก่ “อุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่” ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เฉพาะเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เมษายน ๒๕๖๑ มีสถิตินักท่องเที่ยวรวมกว่า ๑,๐๓๑,๒๖๕ คน แบ่งเป็น
คนไทย ๙๗๙,๕๘๑ คน และชาวต่างชาติ ๕๑,๖๘๔ คน ก่อให้เกิดการกระจายเม็ดเงินทางการท่องเที่ยวเป็นจ านวนเงิน ๖๙,๙๗๒,๙๐๓ บาท 
(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช (www.dnp.go.th), ๒๕๖๑)  

10) ด้านสังคม 
  อ าเภอปากช่อง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และการรับจ้าง มีสถานที่
หน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนการด ารงชีวิตของประชาชนให้มีความสุขสงบ สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ เช่น 
ห้องสมุดประชาชน  โรงพยาบาลชุมชน ศาสนาสถาน  (วัด ส านักสงฆ์) สนามกีฬา  ธนาคาร  หน่วยราชการส่วนภูมิภาคสังกัดระดับจังหวัด
และอ าเภอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานความมั่นคง ท่ีท าการพรรคการเมืองสาขา สถานศึกษา โรงเรียน
ระดับมัธยม ประถมศึกษา ก่อนประถม องค์กรประชาชนกลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้าน  องค์กรเยาวชนระดับหมู่บ้าน กลุ่มอาสาสมัคร (อปพร./ชร
บ.อสม./อช./ ผู้น า อช.) เครือข่ายเงินกองทุนหมู่บ้านเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าชุมชน เป็นต้น 
  จากกลุ่มพลังประชาชนองค์กรประชาชน กลุ่ม/องค์กรต่างๆ มีจ านวนสมาชิกพอสมควรแต่ยังขาดการร่วมมือผนึกพลัง
ที่แสดงออกได้อย่างท่ัวถึง ในการที่จะร่วมสร้างชุมชนที่เข้มแข็งร่วมกับแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็
มีจ านวนพอสมควรที่จะสนับสนุนให้ประชาชนสามารถ   ด ารงชีวิต ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่าง
เหมาะสม และเข้มแข็ง  ตามสภาพพื้นที่ของอ าเภอปากช่อง 
   จากข้อมูลจะพบว่าอ าเภอปากช่อง มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ สภาพรายได้หลักและเงินหมุนเวียนในอ าเภอ
ปัจจุบันพบว่ามาจากการท่องเที่ยว จึงเกิดการจ้างงานท่ีเพิ่มมากขึ้น การขาดแคลนแรงงานในระดับฝีมือ หรือระดับเช่ียวชาญเฉพาะทาง
เพิ่มจ านวนมากข้ึน ท าให้นายจ้างต้องจ้างแรงงานจากนอกพ้ืนท่ีมาท างาน จึงอาจเกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ ดังนั้นจึงต้องอาศัยการบูรณา
การจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทางด้านสังคมของอ าเภอปากช่อง ในการพัฒนาให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ 
   (1) สถานบริการและสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสถานบริการและสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 

1) จ านวนสถานบริการตามกฎหมาย ในพ้ืนท่ี 
-  มีสถานบริการ   จ านวน        6   แห่ง 

2) โรงแรม ท่ีพัก รีสอร์ท 
-  มีโรงแรมรีสอร์ท   จ านวน     159   แห่ง 

             -  มีสนามกอล์ฟ             จ านวน        7     แห่ง 
3) ภัตตาคาร/ร้านอาหาร   จ านวน     230   แห่ง 

11) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ปัญหาสิ่งแวดล้อมในอ าเภอปากช่อง เกิดจากการเพิ่มความต้องการด้านที่อยู่อาศัย อาหาร    มีผลท าให้มีการบุกรุก 
ท าลายป่าสงวน เพือ่น าไม้มาสร้างที่อยู่อาศัย และเพื่อขยายพื้นที่การเพาะปลูก การตัดไม้ท าลายป่าก่อให้เกิดผลเสียตามมามากมาย เช่น 
ปัญหาฝนแล้ง น้ าท่วม ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล  ความสูญเสียด้านผลผลิตทางการเกษตร และรวมถึงสารเคมีที่ใช้เพื่อการป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ สารเคมีดังกล่าวบางชนิดเป็นสารที่มีพิษอันตราย ซึ่งเมื่อน ามาใช้อย่างไม่ถูกต้อง ขาดการควบคุมขาดความรู้ในการ
เก็บรักษา การขนส่ง และการก าจัดกากของเสียแล้ว จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพท้ังโดยเฉียบพลัน    และเรื้อรังได้ เป็นต้น 
    ดิน การสูญเสียทรัพยากรดิน เกิดปัญหาการพังทลายของดิน ดินเสื่อมคุณภาพ อันเป็นผล จากการใช้เครื่องจักรกล
ทางการเกษตร การใช้สารเคมีในการเกษตร 
   น้ า การสูญเสียทรัพยากรน้ า เช่น แหล่งต้นน้ าล าธารถูกท าลาย ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ าเน่าเสีย การทิ้งสิ่งปฏิกูลที่
ย่อยสลายได้ยาก และปล่อยสารเคมีลงสู่แหล่งน้ า 
   อากาศ แหล่งก าเนิดจากยานพาหนะ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของจังหวัดนครราชสีมาจากภาค
เกษตรกรรม มาเป็นภาคอุตสาหกรรมท าให้จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นศูนย์กลางของแหล่งธุรกิจและความเจริญในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดความต้องการในการเดินทางและการขนส่งมากยิ่งขึ้น และมีการ
ระบายสารมลพิษทางท่อไอเสียในสัดส่วนท่ีเพิ่มมากข้ึน ดังนั้นบริเวณที่ใกล้ถนนท่ีมีการจราจร จะมีปัญหามลพิษทางอากาศที่รุนแรง สาร
มลพิษที่ระบายเข้าสู่บรรยากาศท่ีเกิดจาก การคมนาคมขนส่ง ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน สารตะกั่วและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
   ป่าไม้ 1. การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า  ตัวการของปัญหานี้คือนายทุนพ่อค้าไม้ เจ้าของโรงเลื่อย  เจ้าของโรงงานแปร
รูปไม้  ผู้รับสัมปทานท าไม้และชาวบ้านทั่วไป  ซึ่งการตัดไม้เพื่อเอาประโยชน์จากเนื้อไม้ทั้งวิธีที่ถูกและผิดกฎหมาย   ปริมาณป่าไม้ที่ถูก

http://www.dnp.go.th/


54 
 

ท าลายนี้นับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ตามอัตราเพิ่มของจ านวนประชากร  ยิ่งมีประชากรเพิ่มขึ้นเท่าใด  ความต้องการในการใช้ไม้ก็เพิ่มมาก
ขึ้น  เช่น  ใช้ไม้ในการปลูกสร้างบ้านเรือนเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรกรรมเครื่องเรือน และถ่านในการหุงต้ม  เป็นต้น 
   2.  การบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้เพื่อเข้าครอบครองที่ดิน  เมื่อประชากรเพิ่มสูงขึ้น  ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างที่อยู่
อาศัยและที่ดินท ากินก็อยู่สูง ขึ้น เป็นผลผลักดันให้ราษฎรเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าไม้  แผ้วถางป่า หรือเผาป่าท าไร่เลื่อนลอย  นอกจากนี้ยังมี
นายทุนที่ดินท่ีจ้างวานให้ราษฎรเข้าไปท าลายป่าเพื่อจับจอง ท่ีดินไว้ขายต่อไป 
   3. การส่งเสริมให้มีการปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการส่งออก เช่น    มันส าปะหลัง  ปอ  เป็นต้น  โดยไม่
สง่เสริมการใช้ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพทั้ง ๆ ท่ีพื้นที่ป่าบางแห่งไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการเกษตร 
   4.  การก าหนดแนวเขตพื้นที่ป่ากระท าไม่ชัดเจนหรือไม่กระท าเลยในหลาย ๆ พื้นที่ ท าให้ราษฎรเกิดความสับสนทั้ง
โดยเจตนาและไม่เจตนา  ท าให้เกิดการพิพาทในเรื่องที่ดินท ากินและที่ดินป่าไม้อยู่ตลอดเวลาและมัก เกิดการร้องเรียนต่อต้านในเรื่อง
กรรมสิทธ์ิที่ดิน 
   5.  ไฟไหม้ป่ามักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง  ซึ่งอากาศแห้งและร้อนจัด  ทั้งโดยธรรมชาติและจากการกระท าของมนุษย์
ที่อาจลักลอบเผาป่าหรือเผลอ  จุดไฟท้ิงไว้โดยเฉพาะในป่าไม้เป็นจ านวนมาก 
  ขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยเป็นสิ่งของที่เหลือท้ิงจากการอุปโภค บริโภค ของมนุษย์เรา ซึ่งในอดีตนั้นการทิ้งขยะมูลฝอยโดยไม่มี
การจัดการใดๆไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมเท่าใดนัก  เนื่องจากจ านวนประชากรยังมีน้อย และการตั้งบ้านเรือนยังไม่หนาแน่นพื้นที่ดิน
ยังมีมากพอให้น าขยะมูลฝอยไปทิ้ง และปล่อยให้ย่อยสลายไปได้เองตามธรรมชาติ แต่เมื่อจ านวนประชากรมีมากขึ้นและมีการตั้ง
บ้านเรือนหนาแน่นขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอย  ก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ในขณะที่ที่ดินที่จะรับขยะมูลฝอยมีน้อยลง จึงจ าเป็นต้องมีการ
จัดการกับขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อย  
            ในชุมชนที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มักจะมีปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าขีด
ความสามารถของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการเก็บและก าจัดจะด าเนินการได้ทัน ท าให้ชุมชนขาดความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และยังก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกหลายประการ เช่น ปัญหาน้ าเสีย อากาศเสีย เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่กระจายของ
เช้ือโรค เป็นต้น ชุมชนที่มีปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเด่นชัดในขณะนี้ ได้แก่ ชุมชนเมืองที่มีประชากรหนาแน่น และเป็นเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญหรือเป็นเมืองท่องเที่ยว 
  อ าเภอปากช่องประกอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่ สลับพื้นที่ราบเล็กน้อย แต่เดิมภูเขาเต็มไปด้วยป่าไม้ แม่น้ าที่ส าคัญไหล
ผ่านอ าเภอปากช่อง คือ แม่น้ าล าตะคอง มีต้นก าเนิดอยู่ที่อุทยานเขาใหญ่ 

   - การแบ่งกลุ่มน้ าของอ าเภอปากช่อง  แบ่งออกเป็น  3  สายดังนี้ 
       1.  ลุ่มน้ าล าตะคอง   ไหลจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปสู่อ่างเก็บน้ าล าตะคอง 

     2.  ล าห้วยไหลลงคลองมวกเหล็กแบ่งเขตระหว่างอ าเภอปากช่องกับอ าเภอมวกเหล็ก 

        3.  ล าห้วยที่ไหลลงล าพระเพลิง  แบ่งเขตระหว่างอ าเภอปากช่องกับอ าเภอวังน้ าเขียว และ อ าเภอปักธงชัย 

12) ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

   ยาเสพติดนับเป็นปัญหาสังคมระดับชาติที่ร้ายแรงมาก  เป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมไทย  ก่อให้เกิดความเสียหาย
หลายอย่าง  แพร่กระจายไปท่ัวทุกสังคมของเมืองไทย  ซึ่งสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีความผันแปรไปจากอดีตมากจนเกิดความซับซ้อน
ของสังคมไทยมากขึ้น จนเป็นเหตุให้เกิดปัญหายาเสพติดได้แพร่ระบาดไปในหมู่ประชากร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนของประเทศเป็น
ปัญหาที่ยากจะแก้ไขให้หมดจากสังคมได้ยาก  โดยจะอาศัยเพียงแต่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการป้องกันและปราบปราม  หรือแก้ไข
ปัญหาเพียงฝ่ายเดียวคงเป็นไปได้ยากท่ีจะประสบผลส าเร็จได้  ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นโดยให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามของฝ่ายเจ้าหน้าที่  ปัญหายาเสพติดขณะนี้ได้แพร่กระจายเข้าสู่
ชุมชนอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องยากที่จะปราบปรามให้หมดไป  ยาเสพติดยังก่อให้เกิดปัญหาความเสียหายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  
ตลอดจนถึงความมั่นคงของประเทศ  และเป็นสาเหตุของปัญหาอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องลักขโมย  อุบัติเหตุ  ปัญหาโรคเอดส์  
อาชญากรรม  สร้างความไม่สงบเรียบร้อยให้กับทุกสังคมก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะรัฐบาลต้อ งใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษเป็นจ านวนปีละมากมาย  ในเรื่องของการป้องกันปราบปราม  การบ าบัดรักษาและฟื้นฟู  แต่ก็
ไม่อาจระงับยับยั้งให้ปัญหาดังกล่าวลดน้อยลงได้ กลุ่มผู้เสพส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น  เนื่องจาก  ไม่รู้ถึงโทษ  พิษภัยของยาเสพติด  เสพตาม
เพื่อน  เพื่อความโก้หรู  ติดแล้วก็ต้องหายาบ้ามาเสพให้ได้  แหล่งมั่วสุมของกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านมีหลายแห่งท่ัวไปในพ้ืนท่ีชุมชน 
  ปัญหาทางอาชญากรรมและยาเสพติด เป็นปัญหาสังคมของประเทศ  เพราะว่ามีปัญหาทุกจังหวัด  อ าเภอ  ต าบล  
หมู่บ้านและชุมชน  เนื่องจากปัญหาทางอาชญากรรมและยาเสพติดเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องกัน  เช่น  มีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของยา
เสพติดที่ไหนก็จะมีปัญหาทางอาชญากรรมเกิดขึ้นนั้น   เพื่อเป็นการรักษาความสงบความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินและสร้างความ
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มั่นคงให้เกิดขึ้นในสังคมโดยมุ่งหมายให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมระบาดไปทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทยซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุดของชาติที่
เราจะต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาให้ได้ ถ้าทุกคนในชุมชนหรือหมู่บ้านทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันที่จะน าปัญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์ว่าผลที่
เกิดขึ้นเป็นอย่างไร  แล้วน าผลการวิเคราะห์นั้นมาแก้ไข  เช่น  ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดนี้เป็นปัญหาของหมู่บ้านและ
ประเทศชาติเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุด อันก่อให้เกิดการบ่อนท าลายเศรษฐกิจ  และประเทศชาติ  ไม่ว่าจะในสถานศึกษา  กลุ่มผู้ใช้แรงงาน  
และกลุ่มวัยรุ่นนอกสถานศึกษา  ปัจจุบันนี้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นปัญหาที่แพร่ระบาดเข้าไปในกลุ่ม  ทุกเพศ  ทุกวัน  ซึ่งเป็นตัวบ่อน
ท าลายความสงบสุขของประชาชนในชุมชนและหมู่บ้าน  จึงมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของ
ตนเองและชุมชนมากขึ้น และในปัจจุบันตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้เน้นการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น โดยให้ป ระชาชนใน
ท้องถิ่นได้รู้จักการที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และพัฒนาตนเองตามทฤษฎีการพึ่งตนเอง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 จะเน้นที่ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรจะต้องร่วมกันคิดร่วมกันท า มีการประสานการ
วิเคราะห์ โดยยึดหลักพ้ืนท่ีและภารกิจรวมทั้งการมีส่วนร่วมต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นเพื่อจะสร้างประโยชน์อย่าง
เหมาะสมของความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอยู่ของตน 
   อ าเภอปากช่อง เป็นอ าเภอขนาดใหญ่ มีประชากรอยู่ในพื้นที่จ านวนมากและมีบางส่วนที่เข้ามาในรูปของการท างาน  
การใช้แรงงาน ซึ่งมาจากต่างพื้นที่ หรือจากประเทศเพื่อนบ้าน จึงก่อให้เกิดปัญหาหลายๆด้านตามมามากมาย อาทิเช่น ปัญหาทางสังคม 
ยาเสพติด ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จึงจ าเป็นที่ต้องมีการบูรณาการอย่างจริงจังในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว  
อ าเภอปากช่องมีสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ/ต าบล  จ านวน  4  แห่ง  ดังนี้ 
  -  สถานีต ารวจภูธรปากช่อง 
  -  สถานีต ารวจภูธรกลางดง 
  -  สถานีต ารวจภูธรหมูสี 
            -  สถานีต ารวจภูธรหนองสาหร่าย 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลแผนพัฒนาอ าเภอปากช่อง 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
2.1 วิสัยทัศน์  “ ปากช่อง ผู้น าการท่องเท่ียวสีเขียว ” 
2.2 พันธกิจ 
 1. พัฒนา บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวสีเขียว  
 ๒. สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและยั่งยืน พัฒนาศักยภาพของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 3. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ ยกระดับการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพสูง 
 ๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ า ทั้งแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดินอย่างมีระบบ  

5. สนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาวาตภัย ภัยแล้ง อุทกภัย และน้ าเสีย 
 6. พัฒนาสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ สร้างสังคมอุดมปัญญา มีความมั่นคงทางวัฒนธรรม คุณธรรม   น าคุณค่าสู่สากล ด ารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ 
 7. ส่งเสริมเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นระบบการผลิตที่เน้นเรื่องความสมดุลของระบบนิเวศ 
และหลักการพึ่งตนเอง 
 8. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ    ธรรมาภิบาล 

2.3 เป้าประสงค์ 
 ๑. พัฒนาทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและการบริการที่ดี เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวสีเขียว 
 ๒. พัฒนาองค์กรภาครัฐให้มีคุณภาพและยั่งยืน โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการ 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๓. พัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว พิชิตความยากจน 
สร้างชุมชนเข้มแข็ง รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ๔. ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน 
 ๕. สร้างความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน ในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความยั่งยืนในการด ารงชีวิต สามารถ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนสังคมให้เป็นสังคมสันติสุข น่าอยู่ และยั่งยืน 
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 ๖. เป็นเมืองที่น่าอยู่ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน มีความเป็นประชาธิปไตย มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 ๗. ผลผลิตทางการเกษตรมคีุณภาพ โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นองค์ความรู้หลักในการเพิ่มประสทิธิภาพ สนับสนุนเกษตร
อินทรีย์ และการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 

2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างและ
กระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาการเกษตรสู่การเกษตรอินทรีย์ การสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกร และเสริมสร้างความสมดุลของ
กระบวนการผลิตกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาสังคม ลดความเหลื่อมล้ า เสริมสร้างแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างความมั่นคงปลอดภัยของบ้านเมือง และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  
2.5 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธศาสตร์ 

  

 

 

 

เป้าประสงค์ 
- การท่องเที่ยวมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น  
- เป็นผู้น าแห่งการท่องเที่ยวสีเขียว โดยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงเกษตร เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพท่ีหลากหลาย  
- นักท่องเที่ยวมีความพอใจในด้านสถานที่ การบริการ และความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในอ าเภอ
ปากช่อง 
- ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูง สามารถแข่งขันได้ในตลาด ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากยิ่งข้ึน 
 

กลยุทธ์  ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
 ๑)  การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีหลากหลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 
 ๒)  การส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว  
 ๓)  การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน 
 ๔)  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว 

๕)  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการหาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ๖)  การส่งเสริมพัฒนาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการค้า การลงทุน ในระดับต าบล หมู่บ้าน 
 
 
 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว ส่งเสริมการท่องเท่ียวสีเขียว และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสร้างและ

กระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนที่ 
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เป้าประสงค์ 

- พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีมาตรฐาน เป็นสากล 
- ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- มีการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และน้ าเสีย 
- ภาคีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล รักษาแหล่งน้ าในพ้ืนท่ีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 
 

กลยุทธ์  ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
 ๑)  พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 ๒)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓)  สร้างภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้ังในระดับอ าเภอ ระดับต าบล และระดับ
หมู่บ้าน 
 ๔)  บริหารจัดการน้ า เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน เพื่ออุปโภค บริโภค เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 
 ๕)  สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้น้ า การตระหนักถึงคุณค่าน้ า และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าอย่างมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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เป้าประสงค์ 
- ปรับไปสู่เกษตรผสมผสานเพื่อให้มีความหลากหลายและฟื้นฟูระบบนิเวศการผลิต ลดการซื้อปัจจัยการผลิตเคมี และลด
ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร 
- ท าการเกษตรที่ใช้หลักการพึ่งพิงความสมดุลตามธรรมชาติอย่างเป็นองค์รวม เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดระบบนิเวศการเกษตรที่
ยั่งยืน 
- มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

สร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร  
    - เกษตรกรมีขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองเพิ่มขึ้น  

 
กลยุทธ์  ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
 ๑)  ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างอาชีพ องค์กรเกษตรกร มี
ความเข้มแข็ง และมีภูมิคุ้มกัน 
 ๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ๓)  เร่งพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางสังคม 
นวัตกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ๔)  การรณรงค์ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภค เห็นความส าคัญถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมี รวมทั้งกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดจิตส านึก
ในการผลิตพืชแบบปลอดสารพิษ 

๕)  การส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกร 
๖)  เสริมสร้างความสมดุลระหว่างกระบวนการผลิตของชุมชนกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่เป็นการท าลาย

สิ่งแวดล้อม มีการใช้อย่างรู้คุณค่า 
 

 
 

 
เป้าประสงค์ 

- คุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน สังคม มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
- พัฒนาระบบการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงและลดความเลื่อมล้ า 
- บริการสาธารณสุขมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและทั่วถึงอย่างยั่งยืน 
- พัฒนาการเรียนรู้และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะให้เพียงพอและทั่วถึง  
 

กลยุทธ์  ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
 ๑)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน 
 ๒)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม พัฒนาระบบบริการภาครัฐให้ได้มาตรฐาน 
 ๓   ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๔)  ส่งเสริมการเฝ้าระวัง ป้องกันและการรักษาโรคอย่างทั่วถึง  
 ๕)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะที่เพียงพอและทั่วถึง 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาการเกษตร สร้างภูมิคุม้กันให้เกษตรกร และเสรมิสร้างความสมดุลของกระบวนการผลิตกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาสังคม ลดความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างท่ัวถึง และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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เป้าประสงค์ 

- ประชาชนทุกคนมีความเข้าใจและท าหน้าท่ีของตนเอง เพื่อร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาประเทศ 
- พื้นที่มีความมั่นคงและปลอดภัย 
- การบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมมีความมั่นคงและปลอดภัย   มีประสิทธิภาพและ                
สัมฤทธ์ิผล 
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการและการบริหารจัดการของภาครัฐ 
- ประชาชนมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ  
 

กลยุทธ์  ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
 ๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติ 
 ๒)  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และป้องกันปราบปรามยาเสพติด 
 ๓)  ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
 ๔)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
 ๕)  ส่งเสริมให้มีการลดอุบัติเหตุจราจร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และความมั่นคงของบ้านเมือง 
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2.1 วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์     ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่ างรอบ
ด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังท่ีจะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้.- 

 
          
 

 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงร่วมกับประชาคมท้องถิ่น   ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร   ส่วนต าบลคลองม่วง   จ านวน    6    ด้าน  ดังนี้.- 

ยุทธศาสตร์ที่  1   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการพัฒนาเกษตรอย่างย่ังยืนตามแนวทางพระราชด าริ  
ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และ   อุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  6   ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และกีฬา 
 

 2.3  เป้าประสงค์ 
  (1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร 
  (๒)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(3)  ส่งเสรมิและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(4)  พัฒนาและเตรียมบคุลากรด้านการศึกษา 
(5)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ การศึกษา 
(6)  ส่งเสรมิการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(7)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
(8)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

  (9)  สนับสนุนการท าเกษตรทางเลือก  
(10)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  
(11)  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และด้อยโอกาส 
(๑๒)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้ มีการ ปราบปรามและ
แก้ไขปัญหาการเสพ 
(13)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการ   
(14)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้าน และชุมชนที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
(15)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพ  แข็งแรง 
(16)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน 

  (17)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างท่ัวถึง 

  (18)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 

(19)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน ต าบล อ าเภอปากช่อง 
ท้องถิ่นโคราช 
(20)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
 

“โครงสร้างพ้ืนฐานพร้อม    สิ่งแวดล้อมต้องรักษา      การศึกษาก้าวไกล    ห่วงใยคุณภาพชีวิต  
 เศรษฐกจิพอเพียง      พร้อมเพรียงการจัดการ” 
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(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของ   ประชาชนตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(23)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพื่อให้การ  ปฏิบัติงานมี 

  ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
(24)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
(25)  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและ        

องค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย  
  (26)  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน     

ในการพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าไม้ให้มีความ  อุดมสมบูรณ์     
(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ     

ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหา สิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ 

(28)  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วน  
  ท้องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม 
 

 2.4  ตัวชี้วัด 
  (1)  ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  
   (2)  ประชาชนในต าบลคลองม่วงมีรายได้เพิม่ขึ้น 

(3)  โรงเรียน สพฐ.ในเขตต าบลคลองม่วงได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  
   (4)  ศพด.ในความรับผิดชอบต าบลคลองม่วงได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม    
    รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานท่ีและ ระบบบรหิารจดัการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 

(6)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กไดม้ีความรู้ และมีทักษะเพิ่มขึ้น 
(8)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
(9)  อาสาสมคัรในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(10)  ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึ้น 5% 
(11)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส ผูสู้งอายุ  21 หมู่บา้น 
(12)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ท ากิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
(13)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 21 หมู่บ้าน 
(14)  จัดวางผังเมืองขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(15)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างท่ัวถึง  21 หมู่บา้น พร้อมทางเชื่อมระหว่างต าบล 
(16)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ 
(17) ส่งเสรมิขนบธรรมเนียม จารตีประเพณี ศลิปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 21  หมู่บ้าน 
(18) ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจดัการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง  21 หมู่บ้าน 
(19)  ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่ 
  เกี่ยวข้อง ท้ัง  21 หมู่บ้าน 
(20)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้     
  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 21 หมู่บ้าน 
(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ 
  ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 21 หมู่บ้าน 
(23)  ส่งเสริมและสนับสนุนการตดิตั้งระบบเตือนภยัธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ  21 หมู่บ้าน 
(24)  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน/  

  ต าบลและทีมกู้ชีพกู้ภัยต าบล  21  หมู่บ้าน 
(25)  สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกดิภัยพิบตัิ 
(26)  เพิ่มทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลกูป่า  
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(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ    
   ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหา   
  สิ่งแวดล้อมของ 21 หมู่บ้าน 
(28)  การก าจดัขยะ สิ่งปฏิกูลอยา่งถูกวิธี  21 หมู่บ้าน 
 

2.5  ค่าเป้าหมาย 
(1)  มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
(๒)  การศึกษาท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 
(5)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น  
(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 
(10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตไิดร้ับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
 

2.6  กลยุทธ์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการปฏิบัติราชการ 
   แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหาร   บ้านเมืองที่ดี 

แนวทางที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางที่ 2 การป้องกันและระงบัโรคตดิต่อ 
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ 
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
แนวทางที่ 4 ขจัดปัญหาความยากจนและดูแลผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางที่ 5 รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในทรัพยส์ิน 
แนวทางที่ 6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  
แนวทางที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนสวสัดิการสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรอย่างย่ังยืนตามแนวทางพระราชด าริ  
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางที่ 2 การยกระดับการผลติสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและ 
  สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการผลติสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คณุภาพมาตรฐาน      
  และความปลอดภัย 
แนวทางที่ 4 พัฒนาและบ ารุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร รวมทั้งจัดระบบการปลูกพืช   
   ให้สอดคล้องปรมิาณน้ าท่ีหาได ้
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีความรู้ในการรวบรวม คัดเลือก และปรับปรุง  
  พันธุกรรมพืช  สัตว์  สัตว์น้ า และจุลินทรีย์ของท้องถิ่น 
แนวทางที่ 6 คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพ และขยายโอกาสในการเข้าถึง   
  พื้นที่ท ากินของเกษตรกรให้มากขึน้ 
แนวทางที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรปลอดสารพิษ การใช้สารชีวภาพแทน 
  สารเคมีในภาคเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมฟื้นฟูการอนรุักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
แนวทางที่ 4 สร้างการรับรู้ให้ประชาชน เยาวชนตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสตกิส ์เศรษฐกจิ และอุตสาหกรรม 
แนวทางที่ 1 พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้ที่มีมาตรฐานและทั่วถึง 
แนวทางที่ 2 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟแสงสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอปุโภค – บริโภค 
แนวทางที่ 4 จัดให้มีสัญญาณจราจรและพัฒนาระบบจราจร 
แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบเสยีงตามสายการประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารให้ท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และกีฬา 
แนวทางที่ 1 จัดการศึกษาทุกระดบั ส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีอย่างเพียงพอและได้

มาตรฐาน 
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมใหป้ระชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมทางศาสนาและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
แนวทางที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนให้

ทันสมัยต่อการเรียนรู้แก่สถานศึกษาอย่างเพียงพอ    
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการจัดงานประเพณีท้องถิ่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการ

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ได้เล่นกีฬา และร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสรา้งสุขภาพ

พลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง 
แนวทางที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การ

ท านุบ ารุงศาสนา และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชน ประชาชนทุกหมู่บ้าน 
 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับ

การขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
(4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีความสอดคล้อง
กับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2561 – 2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ดังนี ้
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 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล คลองม่วง ได้ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand  และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี.้- 
 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
- ประชาชนมีความพร้อม  จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
- มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 - มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการต่าง ๆ  
 - ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  
 - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกีย่วข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัตสิับสน
ขาดความชัดเจน 
 - องค์การบริหารส่วนต าบล  มีงบประมาณจ ากดั  ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้ 
 - การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการท าลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น  ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 

โอกาส  (O : Opportunity)   
 - จังหวัดนครราชสีมา  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบล  

ด าเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 - มีเส้นทางคมนาคมเช่ือมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ   

- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น  โดยการสร้างดุลยภาพ 
ระหว่างการก ากับดูแล  และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น 

อุปสรรค  (T : Threat)   
 - ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าท่ีของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
 - นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ 

 ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542  ท าให้การ พัฒนาท้องถิ่นบาง
เรื่องต้องชะงัก 

- กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น  หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลา  
  ในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
 - การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  ความรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน  

ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจ ากัดด้วยอ านาจ
หน้าท่ีและจ านวนงบประมาณที่มีจ ากัด 

 
  

3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบล   คลองม่วง นั้น  ได้ท าการ
ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้.- 
   

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณของ
ปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ       
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการ
สร้างพ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ า
ในการเกษตรและ
น้ าประปาส าหรบั
อุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปาใน
การอุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหล่งน้ าและมี
น้ าประปาใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐานมาก
ขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลมุพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- ทางและที่สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

๓) หมู่บ้ายขยายมาก
ขึ้นระบบระบายน้ ายัง
ไม่เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พืน้ท่ีใน อบต. - มีรางระบายน้ าสามารถ
ระบายน้ าไดส้ะดวก ไม่อุด
ตัน ไมส่่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

๔)  ถนนในต าบล ยัง
เป็นถนนดิน ถนน
ลูกรัง และเป็นหลมุ
เป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- มีถนนให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวก  

5) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจร
ไปมาเพิม่มากข้ึนและ 
อบต.ไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ทันที
เนื่องจากงบประมาณ
มีอยู่อย่างจ ากัด  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ที่เป็นสาธารณะ
และประชาชนมี
ความต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

๒. ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของ
โรคอุบัติใหม่ โรค
ระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. - มีระบบการรักษาทาง
การแพทย์ที่ทันสมัย 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ี
ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

- ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น 
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ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณของ
ปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ า
เสียเพิม่มากข้ึน 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจดัให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ี
บางรายมีที่อยู่อาศัยไม่
มั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท า
ให้เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ้านเรือนท าให้
เกิดเป็นชุมชนแออัด   

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

7) ประชาชนบาง
ครัวเรือนยังขาดน้ าเพื่อ
การอุปโภค – บริโภค  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
– บริโภคเพียงพอทุก
ครัวเรือน 

 ๑) การศึกษาสื่อการ
เรียนการสอนยังไม่
พอเพียง เด็กนักเรียน
ไม่ได้รับการศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมสงเคราะห ์
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่
ตามล าพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขต อบต.  

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
การดูแลทีด่ ี
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ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณของ
ปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- สังคมสงเคราะห ์ - ผู้พิการในเขต 
อบต. 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวยัรุ่นตดิ
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ 
เหล้า สารเสพตดิ และ
ท้องก่อนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดีขึ้น 

๓. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไมม่ีการ
วางแผนในการ
ด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้
เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุน
ในการท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
อบต. 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

๓) ประชาชนขาด
สถานท่ีจ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลติทาง
การเกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลติไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้าง
งาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการ
จ้างงานมากขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายได้
เฉลี่ยต่อปี ต่ ากว่า     
20,๐๐๐ บาท   

- ประชาชนท่ีมี
รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ้

7) ผลผลติทาง
การเกษตรไดร้ับ
ผลกระทบจากศตัรูพืช 

 - เกษตรกรในพ้ืนท่ี - เกษตรกรมีความรูเ้รื่อง
การก าจัดศตัรูพืช 
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ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณของ
ปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชมุชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

๑) ขาดแคลน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

- การรักษาความปลอดภยั - ประชาชนในเขต 
อบต. 

มีจ านวน อปพร.เพิ่ม
มากขึ้นในแต่ละป ี

๒) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพยส์ินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การตดิตั้ง
กล้องวงจรปิด  การให้
ผู้น า อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลา
วิวาท 

๕. ด้านการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1) มีปัญหาเรื่องขยะ
และฟารม์เลี้ยงสัตวเ์พิ่ม
มากขึ้นส่งกลิ่นเหม็น
ร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี 
อบต. 

- ปัญหาขยะและสิ่ง
ปฏิกูลลดลง ประชาชน
สามารถก าจัดขยะและ
มูลสตัว์ได้โดยไมส่่งผล
กระทบต่อชุมชน 
ผู้ประกอบการตระหนัก
ถึงโทษของกฎหมาย  

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) เยาวชนและ
ประชาชนบางส่วนยังไม่
ค่อยสนใจประเพณี
วัฒนธรรม 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพณี  

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- เยาวชนและประชาชน
เข้าวัดท ากิจกรรมในวัน
ส าคัญร่วมทั้งอนุรักษ์
จารีตประเพณีท้องถิ่น 

 
 

************************************ 
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ส่วนที่ 3 

 
 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดีตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

ด้านบริหารทั่วไป 
 
 

1.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ส านักปลดั 
และ 

กองคลัง 

อบต. 
คลองม่วง 

๒ ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต
และสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 

ด้านบริหารทั่วไป 
2.1 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักปลดั 
และกองสาธารณสุขฯ ด้านบริการชุมชน  

และสังคม 
 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 

2.3 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
2.4 แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน 2.5 แผนงานงบกลาง 
ส านักปลดั 

 
๓ ด้านการพัฒนาเกษตร 

อย่างยั่งยืนตามแนวทาง
พระราชด าร ิ

ด้านการเศรษฐกิจ 
 

3.1 แผนงานการเกษตร 
 

ส านักปลดั 
กองช่าง และกอง

สาธารณสุขฯ 
 

๔ ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

4.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน    
  

กองสาธารณสุขฯ 
 

5 ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบโลจิสติกส์ 
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

ด้านการเศรษฐกิจ 
5.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา  กองช่าง 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

5.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน    

6 ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และกีฬา 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

6.1 แผนงานการศึกษา 

กองการศึกษาฯ 6.2 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ    

รวม 6 ยุทธศาสตร ์ ๔ ด้าน ๑1 แผนงาน 1 ส านัก/4 กอง 
 
  

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ
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                                                                                             บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี             

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - 3 715,000 5 765,000 5 765,000 5 765,000 18 3,010,000 

รวม - - 3 715,000 5 765,000 5 765,000 5 765,000 18 3,010,000 

2) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู ่

            

2.1 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

- - 5 320,000 6 240,000 6 240,000 6 240,000 23 1,040,000 

2.2 แผนงานสาธารณสุข - - 28 1,010,000 27 870,000 27 870,000 27 870,000 109 3,620,000 

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - 8 450,000 8 460,000 8 460,000 8 460,000 32 1,830,000 

2.4 แผนงานสรา้งความเข้มแขง็
ของชุมชน   

- - 3 40,000 7 300,000 7 300,000 7 300,000 24 940,000 

2.5 แผนงานงบกลาง - - 6 15,680,000 6 15,380,000 6 15,380,000 6 15,380,000 24 61,820,000 

รวม - - 50 17,500,000 54 17,250,000 54 17,250,000 54 17,250,000 212 69,250,000 

 
 

 
 
 

แบบ ผ. 01 
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                                                                                             บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ด้านการพัฒนาเกษตร 
อย่างยั่งยืนตามแนวทาง
พระราชด าร ิ

            

3.1 แผนงานการเกษตร - - 4 210,000 12 1,800,000 11 1,400,000 11 1,200,000 38 4,610,000 

รวม - - 4 210,000 12 1,800,000 11 1,400,000 11 1,200,000 38 4,610,000 

4) ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

            

4.1 แผนงานเคหะและชมุชน    - - 3 180,000 4 270,000 4 270,000 4 270,000 15 990,000 

รวม - - 3 180,000 4 270,000 4 270,000 4 270,000 15 990,000 

5) ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบโลจิสติกส์ 
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

            

5.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

- - 34 15,443,000   27 11,350,000 12 5,205,000 5 1,950,000 78 33,948,000 

5.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน    

- - 18 5,313,500 25 9,744,000 22 7,996,000 29 15,444,000 94 38,497,500 

รวม - - 52 20,756,500 52 21,094,000 34 13,201,000 34 17,394,000 172 72,445,500 

 
 

 

แบบ ผ. 01 
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                                                                                             บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6) ด้านพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
และกีฬา 

            

6.1 แผนงานการศึกษา  - - 14 6,116,000 15 5,960,000 15 5,960,000 15 5,960,000 59 23,996,000 

6.2 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ    

- - 9 690,000 8 700,000 8 700,000 8 700,000 33 2,790,000 

รวม - - 23 6,806,000 23 6,660,000 23 6,660,000 23 6,660,000 92 26,786,000 

รวมทั้งสิ้น - - 135 46,167,500 150 47,839,000 131 39,546,000 131 43,539,000 547 177,091,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. 01 

แบบ ผ. 01 
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                                                                                             บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบโลจิสติกส์ 
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

            

5.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

- - - - 16 82,660,000 16 82,660,000 16 82,660,000 48 247,980,000 

รวม - - - - 16 82,660,000 16 82,660,000 16 82,660,000 48 247,980,000 

 
* หมายเหตุ  แบบ ผ. 01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาของ แบบ ผ. 02/1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
แบบ ผ. ๐๒ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

            1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป (การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูลทั่วไปขององค์กร การพัฒนา
บุคลากร ฯลฯ)   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการท างานให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  

1.เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจระเบียบ
ข้อกฎหมายในการ
ปฏิบัติราชการ 
2.เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมมีแนวทาง
และวิธีการปฏิบัติที่
ถูกต้องสามารถน าเอา
ความรู้และ
ประสบการณ์มา
พัฒนาให้บรรลุ
เป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง  

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของจ านวนผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม  

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง
ในสังกัด            
อบต.           
คลองม่วง
ได้รับการ
พัฒนาความรู ้

ส านักปลดั 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
           1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป (การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมลูทั่วไปขององค์กร การพัฒนาบุคลากร 
ฯลฯ)    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหาร
ภาครัฐด้วยการปรับลด
ขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน 

1.เพื่ออ านวยความ
สะดวกประชาชนใน
การรับบริการจาก
ภาครัฐ 
2.พัฒนาปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงาน
ให้มีความรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

ประชาชนใน  
ต าบลคลองม่วง 

- 
 

- 
 

25,000 
 

25,000 25,000 ร้อยละ 60 
ของผู้เข้ารับ
การบริการจาก
ภาครัฐ 

สามารถบริการ
ประชาชนไดต้าม
ประกาศก าหนด
ระยะเวลาแล้ว
เสร็จของ
กระบวนงาน
บริการ 

ส านัก 
ปลัด 

 

3 โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรมในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 

เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้ข้ารับ
การอบรมเข้าใจใน 
จารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
ท้องถิน่อันงดงาม          
มีศีลธรรม คณุธรรม 
เสียสละ  

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง 
ประชาชน 

- 15,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีจิตส านึกท่ีดีมี 
คุณธรรม 
จริยธรรม  

ส านัก 
ปลัด 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
           1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :   งานวางแผนสถิติและวิชาการ (งานวิชาการและแผน การจัดท างบประมาณ การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดเก็บและวิเคราะห์ ข้อมลูสถติิฯ 
ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการอบรมสมัมนา
เชงิปฏิบัติการ เรื่อง         
กระบวนการทบทวน 
เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง/
แก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองม่วง 

๑.เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมเข้าใจ
กระบวนการน าแผนไป
ใช้ในการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
3.เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมเข้าใจแนวทาง
การบูรณาการแผน
ชุมชน/แผนหมู่บ้าน 
ฯลฯ 

คกก.สนับสนุนฯ 
คกก.พัฒนาฯ 
สัดส่วนเวที

ประชาคมระดับ
หมู่บ้าน/ต าบล 
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง 
ประชาชน 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านัก 
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
           1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารงานคลัง (การเบิกจ่าย การพัสดุ การทรัพย์สิน สถิติการเงินและการคลัง การตรวจสอบบัญชี การพัฒนารายได้ การจัดเก็บรายได้ แผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการจดัท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
คลองม่วง 

1.เพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลอง
ม่วงโดยสามารถจัดเก็บ
ภาษีต่างๆ ได้อย่าง
ครบถ้วนถูกต้อง เป็น
ธรรมและสะดวกรวดเร็ว 
2.เพื่อเป็นการรวบรวม
ข้อมูลในด้านการคลัง
ประโยชน์ในการ
บริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลอง
ม่วง 

จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สินให้

ครอบคลมุพื้นท่ี
ทั้งหมด 21 

หมู่บ้านในเขต
ต าบลคลองม่วง 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
จ านวนของผู้
เสียภาษีที่
บันทึกลงใน
ระบบเทียบกับ
จ านวนผู้อยู่ใน
ข่ายเสียภาษี
ทั้งหมด 

1.การจดัเก็บภาษี
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
2.มีการจัดเก็บท่ี
เป็นระบบ 

กองคลัง 

รวม จ านน  5  โครงการ    715,000 765,000 765,000 765,000    
 
  

แบบ ผ. ๐๒ 



80 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 

  2.2  แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (การบริการสาธารณสขุ งานสาธารณสุขอ่ืน  งานวิจัยสาธารณสุข ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
โรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่าง
เข้มแข็ง 
และยั่งยืน 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการให้ความรู้
เรื่องไอโอดีน ตลอดจน 
การเลือกใช้ การเก็บ
รักษา และวิธ ี
ใช้เกลือเสรมิไอโอดีน 
และผลิตภัณฑ์ปรุงรส
เสรมิไอโอดีน 

กลุ่มประชาชนต าบล
คลองม่วงที่มีภาวะเสี่ยง 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

มีความรูเ้รื่อง
ไอโอดีน ตลอดจน 
การเลือกใช้ 
การเก็บรักษา และ
วิธีใช้เกลือเสรมิ
ไอโอดีน และ
ผลิตภณัฑ์ปรุงรส
เสรมิไอโอดีน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้
ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุ (Care 
Giver) 
 

1.เพื่อให้ผูดู้แลผู้สูงอายุ 
(Care giver) มีศักยภาพ
ในการดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน 
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุ 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
และมีคณุภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กลุ่มผูสู้งอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส ในต าบล
คลองม่วง 

- 100,000 - - - ร้อยละของ
จ านวนผู้ได้รับ
การดูแล 

ผู้ดูแลผูสู้งอายุ( Care 
giver) มีศักยภาพใน
การดูแลผูสู้งอายุ ใน
ชุมชนให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุขและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่  

  2.2  แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (การบริการสาธารณสุข งานสาธารณสุขอ่ืน  งานวิจัยสาธารณสุข ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อการเข้าถึงบริการ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน 
ลดอัตราการเสียชีวิตผู้
เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
 

หน่วยปฏิบัติ
การแพทย์
ฉุกเฉินต าบล
คลองม่วง 

- 90,000 50,000 50,000 50,000 มีหน่วยปฏิบตัิ
การแพทย์
ฉุกเฉินต าบล
คลองม่วง 
จ านวน 1 ทีม 

มีหน่วยปฏิบตัิ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ต าบลคลองม่วง
พร้อมเจ้าหน้าที่
และวัสดุ อุปกรณ์
บริการผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉินเบื้องต้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการควบคมุ 
ป้องกันโรคติดต่อและ
ภัยสุขภาพในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการเฝ้า
ระวังโรค การควบคุม
และป้องกันโรคติดต่อ
และภยัสุขภาพในชุมชน 
 

กลุ่มประชาชน
ต าบลคลองม่วง 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
อัตราการป่วย
จากโรคและภัย
สุขภาพ 

ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ใน
การเฝา้ระวังโรค 
การควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ
และภยัสุขภาพใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น  

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

แบบ ผ. ๐๒ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่  

  2.2  แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (การบริการสาธารณสุข งานสาธารณสุขอ่ืน  งานวิจัยสาธารณสุข ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการระบบเฝ้าระวัง
และส่งต่อผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองและ
หลอดเลือดหัวใจ 

เพื่อให้ผู้ป่วยกลุม่เสีย่ง 
โรคเบาหวาน และความ
ดันโลหติสูง ฯลฯ  
ได้รับการคัดกรองความ
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด 

ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง 
โรคเบาหวาน 
และความดัน
โลหิตสูง ฯลฯ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 8๐ 
กลุ่มเสี่ยงเช่น 
โรคเบาหวาน 
และความดัน
โลหิตสูงได้รับ
การคัดกรอง  

ผู้ป่วยกลุม่เสีย่ง
เช่น โรคเบาหวาน 
และความดัน
โลหิตสูงได้รับการ
คัดกรองความ
เสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด 

กอง
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อด าเนินการฉดีวัคซีน
ป้องกันและควบคุมโรค
โรคพิษสุนัขบ้า  

สุนัข/แมว      
ทั้งที่มีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
จ านวนสุนัข/
แมว ทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของ 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่  

  2.2  แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (การบริการสาธารณสุข งานสาธารณสุขอ่ืน  งานวิจัยสาธารณสุข ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการระบบเฝ้าระวัง
และส่งต่อผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองและ
หลอดเลือดหัวใจ 

เพื่อให้ผู้ป่วยกลุม่เสีย่ง 
โรคเบาหวาน และความ
ดันโลหติสูง ฯลฯ  
ได้รับการคัดกรองความ
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด 

ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง 
โรคเบาหวาน 
และความดัน
โลหิตสูง ฯลฯ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 8๐ ของกลุม่
เสี่ยงเช่น 
โรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง  

ผู้ป่วยกลุม่เสีย่ง
เช่น โรคเบาหวาน 
และความดัน
โลหิตสูงได้รับการ
คัดกรองความ
เสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด 

กอง
สาธารณสุขฯ 

8 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
1 บ้านซับเศรษฐ ี

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
ด าเนินการจัด
โครงการ/
กิจกรรม
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่  

  2.2  แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (การบริการสาธารณสุข งานสาธารณสุขอ่ืน  งานวิจัยสาธารณสุข ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
2 บ้านหนองหมาก 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
ด าเนินการจัด
โครงการ/
กิจกรรม
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

10 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
3 บ้านวังสีสด 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ด ี

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
ด าเนินการจัด
โครงการ/
กิจกรรม
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่  
  2.2  แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (การบริการสาธารณสุข งานสาธารณสุขอ่ืน  งานวิจัยสาธารณสุข ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
4 บ้านคลองม่วง 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
ด าเนินการจัด
โครงการ/
กิจกรรม
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

12 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
5 บ้านซับพล ู

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
ด าเนินการจัด
โครงการ/
กิจกรรม
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่  

แบบ ผ. ๐๒ 
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  2.2  แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (การบริการสาธารณสุข งานสาธารณสุขอ่ืน  งานวิจัยสาธารณสุข ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 
บ้านโป่งวัวแดง 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
ด าเนินการจัด
โครงการ/
กิจกรรม
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

14 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
7 บ้านคลองสมบูรณ ์

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
ด าเนินการจัด
โครงการ/
กิจกรรม
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่  

  2.2  แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (การบริการสาธารณสุข งานสาธารณสุขอ่ืน  งานวิจัยสาธารณสุข ฯลฯ) 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 
บ้านราษฎรส์ามัคค ี

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
ด าเนินการจัด
โครงการ/
กิจกรรม
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

16 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 
บ้านโป่งดินด า 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
ด าเนินการจัด
โครงการ/
กิจกรรม
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ดา้นสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่  

  2.2  แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (การบริการสาธารณสุข งานสาธารณสุขอ่ืน  งานวิจัยสาธารณสุข ฯลฯ) 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
10 บ้านหนองผักหนอก 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
10 ด าเนินการ
จัดโครงการ/
กิจกรรม
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

18 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
11 บ้านหนองไทร 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
11 ด าเนินการ
จัดโครงการ/
กิจกรรม
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่  

  2.2  แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (การบริการสาธารณสุข งานสาธารณสุขอ่ืน  งานวิจัยสาธารณสุข ฯลฯ) 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

19 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
12 บ้านศาลเจ้า 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
12 ด าเนินการ
จัดโครงการ/
กิจกรรม
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

20 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
13 บ้านล าสะพานหิน 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
13 ด าเนินการ
จัดโครงการ/
กิจกรรม
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่  

  2.2  แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (การบริการสาธารณสุข งานสาธารณสุขอ่ืน  งานวิจัยสาธารณสุข ฯลฯ) 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
14 บ้านโคกสูง 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
14 ด าเนินการ
จัดโครงการ/
กิจกรรม
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

22 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
15 บ้านหนองผักบุ้ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
15 ด าเนินการ
จัดโครงการ/
กิจกรรม
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่  

  2.2  แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (การบริการสาธารณสุข งานสาธารณสุขอ่ืน  งานวิจัยสาธารณสุข ฯลฯ) 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

23 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
16 บ้านหนองหิน 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
16 ด าเนินการ
จัดโครงการ/
กิจกรรม
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

24 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
17 บ้านสันตสิุข 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
17 ด าเนินการ
จัดโครงการ/
กิจกรรม
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่  

  2.2  แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (การบริการสาธารณสุข งานสาธารณสุขอ่ืน  งานวิจัยสาธารณสุข ฯลฯ) 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

25 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
18 บ้านหนองไทรใต ้

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
18 ด าเนินการ
จัดโครงการ/
กิจกรรม
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

26 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
19 บ้านหนองไทร
เหนือ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
19 ด าเนินการ
จัดโครงการ/
กิจกรรม
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่  

  2.2  แผนงานสาธารณสุข  :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (การบริการสาธารณสุข งานสาธารณสุขอ่ืน  งานวิจัยสาธารณสุข ฯลฯ) 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

27 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
20 บ้านวังมะนาว 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
20 ด าเนินการ
จัดโครงการ/
กิจกรรม
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

28 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
21 บ้านแสนสุข 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

เงินอุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
21 ด าเนินการ
จัดโครงการ/
กิจกรรม
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม จ านวน  28  โครงการ   - 1,010,000 870,000 870,000 870,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
      2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์  :  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (การสังคมสงเคราะห์ การสวสัดิภาพเด็กและเยาวชน  การสวสัดิการสังคม การสงเคราะหผ์ู้สูงอายุ ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุเห็น
ความส าคญัของการดูแล
สุขภาพตนเอง และ
ส่งเสริมให้มีการดูแลซึ่งกัน
และกันในกลุ่ม 

ผู้สูงอายุใน
ต าบลคลองม่วง 

- 150,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของจ านวน
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุเห็น
ความส าคญัของ
การดูแลสุขภาพ
ตนเอง มีการดูแล
ซึ่งกันและกันใน
กลุ่ม  

ส านักปลดั 

๒ โครงการโรงเรยีน
ผู้สูงอายุต าบลคลอง
ม่วง 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ให้ผู้สูงอายุ  

ผู้สูงอายุใน
ต าบลคลองม่วง 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบล
คลองม่วง 
จ านวน 1 แห่ง 

ผู้สูงอายุม ี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

ส านักปลดั 

3 โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส และ
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดีขึ้นและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ให้แก่ชุมชน 

ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส 

และครอบครัวผู้
มีรายได้น้อยใน
ต าบลคลองม่วง 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของจ านวน
ผู้ด้อยโอกาส 
และครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อย
ได้รับการ 
สงเคราะห ์

ผู้ด้อยโอกาส และ
ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย
สามารถด ารงชีวิต
และพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน 

ส านักปลดั 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่  
      2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์  :  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (การสังคมสงเคราะห์ การสวสัดิภาพเด็กและเยาวชน  การสวสัดิการสังคม การสงเคราะหผ์ู้สูงอายุ ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและทุพพลภาพ 

เพื่อให้คนพิการและ
ทุพพลภาพ ท่ีมีความ
จ าเป็นต้องได้รับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ได้รับบริการด้านการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  

ประชาชนกลุ่ม
คนพิการและ
ทุพพลภาพใน

ต าบลคลองม่วง 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของจ านวน   
คนพิการและ
ทุพพลภาพผู้
ได้รับการ 
สงเคราะห ์

คนพิการและ
ทุพพลภาพมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ลดภาระในการ
ดูแลคนพิการ 
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

5 โครงการส่งเสริมกิจการ
สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลคลองม่วง 

เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ผู้น าเด็กและเยาวชน 
สร้างเครือข่ายการ
ท างานขององค์กรเด็ก
และเยาวชน 
 

สภาเด็กและ
เยาวชนต าบล

คลองม่วง                                                                                                                                          
และ 

- คณะกรรมการ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนต าบล

คลองม่วง 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80
ของจ านวนเด็ก
และเยาวชนมี
ศักยภาพ 

เด็กและเยาวชน
ได้รับการพัฒนา
และเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนื่อง ได้รับรู้ถึง
บทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองในสังคม 
และได้รับการ
พัฒนาทักษะ 
ด้านผู้น า 

ส านักปลดั 
และกอง
การศึกษา 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

แบบ ผ. ๐๒ 



96 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่  
      2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์  :  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (การสังคมสงเคราะห์ การสวสัดิภาพเด็กและเยาวชน  การสวสัดิการสังคม การสงเคราะหผ์ู้สูงอายุ ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันใน
การด ารงชีวิตของเด็ก
และเยาวชน 
มุ่งเน้นให้เด็กเกดิการ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมใน 6 มิติ 
อันได้แก่ มิติศลีธรรม 
การด ารงชีวิต สังคม 
วิชาการ อาชีพ และ
นันทนาการ 

เด็กและเยาวชน
ต าบลคลองม่วง                                                                                                                                           

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของจ านวนเด็ก
และเยาวชน 
ได้รับความรู้
ความเข้าใจใน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
  

เด็กและเยาวชนมี
การพัฒนา
ศักยภาพและมี
ภูมิคุ้มกัน ตาม
มาตรฐานการ
ส่งเสริมสวสัดภิาพ
และคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิเด็กและ
เยาวชน 

ส านักปลดั 

7 โครงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้  
ผู้ด้อยโอกาส  ผูไ้ร้ที่พึ่ง 
เด็ก  เยาวชน 

เพื่อช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาทาง
สังคมให้มี
ประสิทธิภาพ  
ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึงและตรง
ตามกลุม่เป้าหมาย 

ผู้พิการ ผูสู้งอายุ  
ผู้ยากไร้  

ผู้ด้อยโอกาส  ผู้
ไร้ที่พึ่ง เด็ก  

เยาวชนในต าบล
คลองม่วง 

- 40,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ   
ผู้ยากไร้  
ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้ไร้ที่พึ่ง เด็ก  
เยาวชน ผู้
ได้รับการ 
สงเคราะห ์

ผู้ไดร้ับการ
ช่วยเหลือ
สงเคราะห์มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่  
      2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์  :  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (การสังคมสงเคราะห์ การสวสัดิภาพเด็กและเยาวชน  การสวสัดิการสังคม การสงเคราะหผ์ู้สูงอายุ ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมช่วยเหลือประชาชน
อ าเภอปากช่อง 

เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วม 
(ศูนย์กลาง) 
ช่วยเหลือประชาชน 

(อุดหนุน) อบต.
หนองน้ าแดง 
(จัดตั้งเป็น
ศูนย์กลาง)
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดตั้งเป็น
ศูนย์กลาง
ช่วยเหลือ
ประชาชน 
จ านวน 1  
แห่ง 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการจาก
ภาครัฐอย่างท่ัวถึง 

ส านักปลดั 

รวม จ านวน  8  โครงการ   - 450,000 460,000 460,000 460,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
      2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านวิชาการ การรณรงค์กิจกรรมเพ่ือให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
แก้ไขปัญหาชุมชน   ยกระดับคุณภาพชีวิต การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสงเคราะห์ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิ 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษของยา
เสพติด  

ประชาชน  
เด็กวัยเรียน 
และเยาวชน 
กลุ่มเสี่ยงใน
ต าบลคลองม่วง 

- 10,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของจ านวน   
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
กลุ่มเสี่ยง  

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพตดิ ลด
ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดเข้ามาในชุมชน
และโรงเรียน 

ส านักปลดั 

๒ โครงการพัฒนาสตรี
และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัว 

เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ 
สร้างความรู้ ทักษะ ในการ
พัฒนาสตรีใหม้ี
ประสิทธิภาพ สร้างความ
เชื่อมั่นให้ผู้น าสตร ี
และสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสถานบันครอบครัว 

กลุ่มสตรี 
ประชาชน เด็ก 
และเยาวชน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของจ านวน   
สตรี ประชาชน 
เด็ก และ
เยาวชน  
 

กลุ่มสตรี 
ประชาชน เด็ก 
และเยาวชนมี
ศักยภาพ ทักษะใน
การพัฒนาในด้าน
ต่างๆ มากขึ้น
สถานบันครอบครัว
มีความเข้มแข็ง 

ส านักปลดั 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่  
      2.4  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านวิชาการ การรณรงค์กิจกรรมเพ่ือให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
แก้ไขปัญหาชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมสขุภาพอนามัย การสงเคราะห์ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ)   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการปกป้อง
และพิทักษ์รักษาไว้
ซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์  

เพื่อปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และสถาบันส าคญัของชาติ 
เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปรองดองสมานฉันท์  

คณะผู้บริหาร    
สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง 
ประชาชน และจติ
อาสา 
พระราชทาน 904 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  ๘๐
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วม  
โครงการ 

ประชาชนแสดงพลัง
ปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษตัริย์ เกดิความ
สามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท์ และยึดมั่นใน
การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ส านักปลดั 

4 โครงการจติอาสา 
“เราท าความดี 
ด้วยหัวใจ” 

เพื่อให้หน่วยงานราชการ 
องค์กรต่างๆ และ
ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้
ร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน ์

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง 
ประชาชน และจติ
อาสา 
พระราชทาน 904 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  ๘๐
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วม  
โครงการ 

ประชาชนทุกหมู่เหล่ามี
ความสมคัรสมานสามัคคี 
ร่วมมือ ร่วมใจประกอบ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชนส์ุขของชุมชน
ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน  

ส านักปลดั 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

แบบ ผ. ๐๒ 



100 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่  
      2.4  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านวิชาการ การรณรงค์กิจกรรมเพ่ือให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
แก้ไขปัญหาชุมชน   ยกระดับคุณภาพชีวิต การส่งเสรมิอาชีพ การส่งเสริมสขุภาพอนามัย การสงเคราะห์ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ)   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการ 
สนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชน แผนพัฒนา
หมู่บ้าน แผนพัฒนา
ต าบลแบบบรูณาการ 

เพื่อการพัฒนาแก้ไข
ปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีความเป็น
อิสระสร้างแนวคิดใน
การพัฒนาร่วมกัน 

มีแผนชุมชน 
แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
แผนพัฒนา
ต าบล ครบทุก 
21 หมู ่

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
จ านวนแผน
ชุมชน 

เพื่อให้ชุมชน/หมู่บ้าน  
ใช้แผนชุมชน 
แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
แผนพัฒนาต าบล เป็น
กลไกในการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบบูรณา
การ 

ส านักปลดั 

6 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุน 
“ท าดี มีอาชีพ” 

เพื่อสร้างโอกาสและ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน และน าไปสู่
การมีอาชีพอย่างยั่งยืน 

กลุ่มอาชีพ/
ประชาชน/
เยาวชน ใน
ต าบลคลองม่วง 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  ๘๐
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วม  
โครงการ 

ประชาชนและ
เยาวชน กลุ่มอาชีพ มี
อาชีพเสริมรายได้เพิ่ม
มากขึ้นเกิดความ
เข้มแข็งในชุมชนเพื่อ
ลดช่องว่างทางสังคม 
ตลอดจนลดปญัหา
ขาดแคลนแรงงาน
และการว่างงาน 

ส านักปลดั 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่  
      2.4  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านวิชาการ การรณรงค์กิจกรรมเพ่ือให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
แก้ไขปัญหาชุมชน   ยกระดับคุณภาพชีวิต การส่งเสรมิอาชีพ การส่งเสริมสขุภาพอนามัย การสงเคราะห์ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ)   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริมสินค้า
ชุมชน/ผลติภณัฑ์ชุมชน 
OTOP 

เพื่อให้ผู้ผลิตได้รับการ
พัฒนารูปแบบ
ผลิตภณัฑ์/บรรจภุัณฑ์ 
มีความหลากหลาย 
เพิ่มมูลค่าของสินค้า 

กลุ่มอาชีพ/
ประชาชน/
เยาวชน ใน
ต าบลคลองม่วง 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  ๘๐
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วม  
โครงการ 

เพื่อยกระดับ
ผลิตภณัฑ์/บรรจภุัณฑ์
สินค้าในต าบลเป็นที่
รู้จักและยอมรับของ
ตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ส านักปลดั 

รวม จ านวน  7  โครงการ   - 40,000 300,000 300,000 300,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่   

๒.5  แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง  (การช าระหนีเ้งินกู้และดอกเบี้ย รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินส ารองจ่าย เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ บ าเหนจ็/บ านาญ ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์  

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
ให้สามารถมีชีวิตอยู่
ได้ด้วยตนเอง 

ผู้ติดเชื้อเอดส ์
ในต าบล 
คลองม่วง 

- 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 100 
ของจ านวน 
ผู้มีสิทธิไดร้ับเงิน
สงเคราะห ์

ผู้ติดเชื้อเอดส์
ได้รับการดูแล
และท าการ
รักษาอยู่ใน
สังคมได้อย่าง
มีความสุข 

ส านักปลดั 

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุให้
มีการด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้สูงอายุใน
ต าบล 

คลองม่วง 
 

- 
 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ร้อยละ 100 
ของจ านวน 
ผู้มีสิทธิไดร้ับเงิน
สงเคราะห ์

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้พิการให้มี
การด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้พิการในต าบล 
คลองม่วง 

- 
 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 100 
ของจ านวน 
ผู้มีสิทธิไดร้ับเงิน
สงเคราะห ์

ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

  

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่   
      ๒.5  แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง  (การช าระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย รายจา่ยตามข้อผูกพัน เงินส ารองจ่าย เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ บ าเหน็จ/บ านาญ ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 เงินส ารองจ่าย เพื่อใช้จ่ายกรณีเผชิญ
เหตุสาธารณภัยตลอด
ปี และน าไปใช้จ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินท่ีม ี
สาธารณภัยหรือ
บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนเป็น
ส่วนรวมเท่านั้น 

ประชาชน  
ผู้พิการ ผูสู้งอายุ   

ผู้ยากไร้  
ผู้ด้อยโอกาส   
ผู้ไร้ที่พึ่ง เด็ก  
เยาวชน ใน

ต าบลคลองม่วง  

- 900,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของ
จ านวนผู้ที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
สงเคราะห ์
 

ผู้ไดร้ับการ
ช่วยเหลือ
สงเคราะห์มี
คุณภาพชีวิต
และมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 
 

5 โครงการ
สนับสนุน
กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนต าบล
คลองม่วง 

ส่งเสริมประชาชนให้มี
ส่วนร่วมจดับริการ
สาธารณะเพื่อให้
ประชาชนมีกองทุน
สวัสดิการชุมชนท่ี
สามารถช่วยเหลือ
เกื้อกูลผู้ที่ต้องได้รับ
การดูแลในชุมชน 

(อุดหนุน)
กองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลคลองม่วง 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนต าบล
คลองม่วง 
จ านวน 1 
แห่ง 

เพื่อให้กองทุน
มีส่วนร่วมใน
การจัดบริการ
สาธารณะ 

ส านักปลดั 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่   

๒.5  แผนงานงบกลาง  :  งานงบกลาง  (การช าระหนีเ้งินกู้และดอกเบี้ย รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินส ารองจ่าย เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ บ าเหนจ็/บ านาญ ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี
ต าบลคลองม่วง 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ต าบลคลองม่วง   
 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับทอ้งถิ่น
ต าบลคลอง
ม่วง 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
กองทุนหลัก 
ประกัน
สุขภาพได้รับ
เงินสมทบ 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
ด้านสา
ธารณ 
สุข 

กอง 
สาธารณสุข 

รวม จ านวน  6  โครงการ   - 15,680,000 15,380,000 15,380,000 15,380,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ด้านการพัฒนาเกษตรกร 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรอย่างย่ังยืนตามแนวทางพระราชด าริ 
      3.๑  แผนงานการเกษตร  :  งานส่งเสริมการเกษตร (งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร งานวิชาการให้บริการด้านวิชาการการเกษตร งานสวัสดิการการเกษตร งานส่งเสริมความรู้
การเกษตร                     ส่งเสริมพืชผักสวนครัวและผลไม้ ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการหมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อส่งเสริมให้หมู่บา้น
น้อมน าแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

หมู่บ้านในต าบล
คลองม่วง  

- 50,000 20,000 20,000 20,000 หมู่บ้าน
ต้นแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
จ านวน 1 แห่ง 

ชุมชนน้อมน า
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักปลดั 

๒ โครงการส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรียล์ดการใช้
สารเคมีในการป้องกัน
และก าจดัศัตรูพืช 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตและการใช้
สารอินทรีย์อย่างม ี
ประสิทธิภาพในการ
ลดการใช้ปุ๋ยเคม ี

เกษตรกรใน
ต าบลคลองม่วง 

- 50,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของจ านวน
กลุ่มเกษตรกร 

เกษตรกรใช้
สารเคมีทาง
การเกษตรลดลง 
ลดรายจ่าย เพิม่
รายได ้

ส านักปลดั 

3 โครงการปรับปรุงบ ารุงดิน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน
ส าหรับการท านา ท า
ไร่ ท าสวน ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเพาะ
เห็ดและการท าน้ า
หมักชีวภาพ 

เกษตรกรใน
ต าบลคลองม่วง 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของจ านวน
กลุ่มเกษตรกร 

เพื่อให้ที่ดินท่ีมี
การใช้ประโยชน์
มีประสิทธิภาพ 
ดีขึ้นและ
ทะนุบ ารุงดิน  
มิให้เสื่อมโทรม  

ส านักปลดั 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ด้านการพัฒนาเกษตรกร 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรอย่างย่ังยืนตามแนวทางพระราชด าริ  
           3.๑  แผนงานการเกษตร  :  งานส่งเสริมการเกษตร (งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร งานวิชาการให้บริการด้านวิชาการการเกษตร งานสวัสดิการการเกษตร งานส่งเสริมความรู้การเกษตร                     
ส่งเสริมพชืผักสวนครัวและผลไม ้ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร 

เพื่อสร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเป็น
การเพิ่มรายได้และลด
รายจ่ายในครัวเรือน 

กลุ่มอาชีพ 
ประชาชน และ
เกษตรกรใน
ต าบลคลองม่วง 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของจ านวน
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ 
ประชาชน 

มีความรู้และ
ทักษะด้าน
อาชีพการ 
แปรรูป เพ่ิม
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ 

ส านักปลดั 

5 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเลี้ยง 
ปศุสัตว ์

ส่งเสริมอาชีพ เพิ่ม
รายได้จากการเลีย้ง
สัตว์ ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน โดยใช้วัสดุ
เหลือใช้มาเลี้ยงสตัว์
และน ามลูสตัว์มาเป็น
ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน
ปุ๋ยเคม ี

ผู้น ากลุม่ 
ประชาชนหรือ

กลุ่มเกษตรกรใน
ต าบลคลองม่วง 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของจ านวน
ผู้น ากลุม่  
กลุ่มเกษตรกร 
ประชาชน 

เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น  
มีอาชีพท่ีมั่นคง 
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

แบบ ผ. ๐๒ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ด้านการพัฒนาเกษตรกร 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรอย่างย่ังยืนตามแนวทางพระราชด าริ  
            3.๑  แผนงานการเกษตร  :  งานส่งเสริมการเกษตร (งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร งานวิชาการให้บริการด้านวิชาการการเกษตร งานสวัสดิการการเกษตร งานส่งเสริมความรู้การเกษตร                     
ส่งเสริมพชืผักสวนครัวและผลไม ้ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ผู้น าเกษตรกร 

เพื่อเป็นตัวแทนผู้น า
กลุ่ม เป็นตัวกลาง
ประสานงานระหว่าง
กลุ่มหรือองค์กรอื่นๆ
ในการถ่ายทอดความรู้
ด้านการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน    

ผู้น ากลุม่ หรือ
กลุ่มเกษตรกรใน
ต าบลคลองม่วง 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของจ านวน
ผู้น ากลุม่  
หรือกลุ่ม
เกษตรกร 

เพื่อสร้างผู้น า
ด้านเกษตรใน
การถ่ายทอด
ความรู้และ
ประสบการณ์ให้
กลุ่มเกษตรใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

7 โครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่อันเนื่องมาจาก 
พระราชด าร ิ
 

เพื่อให้เกษตรกรทีม่ี
พื้นที่ท ากินน้อย 
สามารถยกระดับ
ผลผลติไร่นาของตนให้
พอเพียงและสามารถ
เลี้ยงตนเองได้ในระดับ
หนึ่ง บนพื้นฐานของ
ความประหยัด 

ผู้น ากลุม่ 
ประชาชน     
หรือกลุ่ม

เกษตรกรใน
ต าบลคลองม่วง 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของจ านวน
ผู้น ากลุม่  
ประชาชนหรือ
กลุ่มเกษตรกร 

เกษตรกร
สามารถแบ่ง
พื้นที่ท า
การเกษตรแบบ
ผสมผสานได้
อย่างยั่งยืน 

ส านักปลดั 

 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบรูณ์อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรอย่างย่ังยืนตามแนวทางพระราชด าริ  
      3.๑  แผนงานการเกษตร  :  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ (ป่าไม้ชุมชน  ขุดลอกแหล่งน้ าคูคลองเพ่ือการเกษตร ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

เพื่อส ารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
ท้องถิ่น ปลูกรักษา 
ทรัพยากรท้องถิ่น 
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากร
ท้องถิน่  
 

พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ใน

ต าบลคลองม่วง
ในการปกปัก
พันธุกรรมพืช 

- 50,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของ
จ านวนพื้นที่ปก
ปักพันธุกรรม
พืช  

ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
พันธุกรรมพืช
และร่วมกัน 
อนุรักษ์
ทรัพยากรของ
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั
และ 
กอง

สาธารณสุข 

9 โครงการท้องถิน่ปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ 
“ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์
น้ า” 

เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนไดม้ีส่วนร่วมใน
การปลูกป่าถวายเป็น
พระราชกุศลร่วมกัน
ฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดม
สมบูรณ์ ประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์
จากไม้ที่ปลูกได ้

พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ใน

ต าบลคลองม่วง 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของ
จ านวนต้นไม้ 
พันธ์ไม้ กล้าไม้
ฯลฯ  

มีระบบนเิวศน์
ความสมดุล
ธรรมชาตเิพิ่ม
ออกซิเจนใน
อากาศ และลด
ภาวะโลกร้อน 

ส านักปลดั
และ 
กอง

สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบรูณ์อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรอย่างย่ังยืนตามแนวทางพระราชด าริ  
      3.๑  แผนงานการเกษตร  :  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ (ป่าไม้ชุมชน  ขุดลอกแหล่งน้ าคูคลองเพ่ือการเกษตร ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการขุดลอกคูคลอง
ระบายน้ าสาธารณะเพื่อ
การเกษตรแบบยั่งยืน  

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าในฤดู
แล้ง และมสีถานท่ีกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ภาค
การเกษตร 
 

คูคลอง ล าน้ า
สาธารณะ       

ในพื้นที่ต าบล
คลองม่วง 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
จ านวน 
คูคลอง ล าน้ า
สาธารณะที่
ประชาชน 
สามารถใช้
ประโยชนไ์ด้      

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การใช้น้ าเพื่อท า
การเกษตรและมี
น้ าอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างฝาย
ชลอน้ า หมู่ที่ 3 บ้านวัง
สีสด 

เพื่อมีสถานท่ีกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ภาค
การเกษตร 

ก่อสร้างฝาย 
หมู่ที่ 3  

บ้านวังสีสด 

- - - - 300,000 มีฝายชะลอน้ า 
จ านวน 1 
แห่ง 

มีแหล่งน้ า
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น หมู่ที่ 11 บ้านหนอง
ไทร 

เพื่อมีสถานท่ีกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ภาค
การเกษตร 

ก่อสร้างฝาย 
หมู่ที่ 11  
บ้านหนอง

ไทร 

- - - 500,000 - มีฝายน้ าล้น 
จ านวน 1 
แห่ง 

มีแหล่งน้ า
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น หมู่ที่ 12 
บ้านศาลเจ้า 

เพื่อมีสถานท่ีกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ภาค
การเกษตร 

ก่อสร้างฝาย 
หมู่ที่ 12 

บ้านศาลเจ้า 

- - 500,000 - - มีฝายน้ าล้น 
จ านวน 1 
แห่ง 

มีแหล่งน้ า
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบรูณ์อย่างย่ังยืน 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชด าริ  

      3.๑  แผนงานการเกษตร  :  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ (ป่าไม้ชุมชน  ขุดลอกแหล่งน้ าคูคลองเพ่ือการเกษตร ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้น หมู่ที่ 13 บ้าน
ล าสะพานหิน 

เพื่อมีสถานท่ีกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ภาค
การเกษตร 

ก่อสร้างฝาย หมู่
ที่ 13 บ้านล า
สะพานหิน 

- - 400,000 - - มีฝายน้ าล้น 
จ านวน 1 
แห่ง 

มีแหล่งน้ า
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

รวม จ านวน 14 โครงการ   - 210,000 1,800,000 1,400,000 1,200,000    

 
 
 

  



111 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      4.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล (ระบบการรักษาความสะอาด ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก าจดัขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกลู และ
น้ าเสีย 

เพื่อควบคุมและก าจัด
ภาวะมลพิษที่มีผลต่อ
สุขภาพ อนามัย  
สวัสดภิาพ และ
คุณภาพชีวิต 

พื้นที่ 21 หมู่บ้านใน
ต าบลคลองม่วง 

- 80,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนปริมาณ
ขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูลในชุมชน 

ขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล ใน
ชุมชนลด
น้อยลง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการรักษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยใน
พื้นที่ต าบลคลองม่วง 

เพื่อรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสถานท่ี
ท่องเที่ยว ถนน
สาธารณะ ห้องส้วม
สาธารณะ สถานท่ี 
ราชการ 

พื้นที่ 21 หมู่บ้านใน
ต าบลคลองม่วง 

- 50,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนพื้นที่  

มีความสะอาด
และเรียบร้อย
ถูกสุขอนามัย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการติดตาม
ตรวจสอบตาม
มาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

เพือ่ด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบและ
วิเคราะหค์ุณภาพและ
แก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ 21 หมู่บ้านใน
ต าบลคลองม่วง 
สถานประกอบการ 
สถานศึกษา 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนพื้นที ่

มีมาตรฐาน
ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ. ๐๒ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      4.1  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานสวนสาธารณะ (การก่อสรา้งปรับปรุง ดูแลรกัษาสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณ อบต. 
คลองม่วง 

เพื่อพัฒนาพื้นทีใ่ห้มี
ความสะอาดรม่รื่น     
มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
และส าหรับเป็น
สถานท่ีพักผ่อนหย่อน
ใจ 

พื้นที ่
 อบต.คลองม่วง 

- 
 

- 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของ
จ านวนพื้นที่ท่ี
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ประชาชนผู้มา 
รับบริการมีที่
พักผ่อนหย่อน
ใจ 

กองช่าง 

รวม จ านวน 4 โครงการ   - 180,000 270,000 270,000 270,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
หมู่ที่ 1 บ้านซับเศรษฐี (เส้น
หน้าบ้านปลายฟ้าไปวัดซับ
เศรษฐี) 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

กว้าง 4 ม. ยาว 174 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือ
ก่อสร้างพื้นไม่น้อยกว่า 
696 ตร.ม.  
พร้อมไหล่ ทางหินคลุก
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. 

- 385,000 - - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สญัจร
ไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านซับ
เศรษฐี (แยกซับเศรษฐี) 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 280 
ม. หนา 0.04 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่การก่อสรา้งไม่
น้อยกว่า 1,680 ตร.ม. 

- 500,000 - - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนลาดยาง 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านซับ
เศรษฐี 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

กว้าง  4.00 ม. ยาว 525 
ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรือ
คิดเป็นปรมิาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 315  ลบ.ม. 

- - 305,000 - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนหินคลุก 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก ฯลฯ 
) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต  
หมู่ที่ 2 บ้านหนองหมาก 
(ช่วงสามแยกไปมอหินขาว) 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

กว้าง  6.00 ม. ยาว 
175 ม. หนา 0.04 ม. 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีการ
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,050 ตร.ม. 

- 500,000 - - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนลาดยาง 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองหมาก 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 155 
ม. หนา 0.15 ม.หรือคิด
เป็นพื้นที่การก่อสรา้งไม่
น้อยกว่า 930 ตร.ม. 

- 500,000 - - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สญัจร
ไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 2 บ้านหนอง
หมาก  (ซอยหลังวัดถ้ าสันติ
ธรรม)  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

กว้าง  3.50 ม. ยาว 
985 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม.หรือคิดเป็นปรมิาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 518  
ลบ.ม. 

- - 500,000 - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนหินคลุก 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 2 บ้าน
หนองหมาก 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 125 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นท่ีการ
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. 

- - - 400,000 - เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น จ านวน 
1 เส้นทาง 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 3 บ้านวังสสีด  

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

จุดที่ 1 (ซอยสถาบัน) กว้างเฉลี่ย 
5 ม. ยาว 423 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. จดุที่ 2 (ซอยผู้ช่วย
สัญญา) กว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 
132 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. จดุ
ที่ 3 (ซอยไปฝายกักเก็บน้ า) 
กว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 345 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือคิดเป็น
ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 
397.76  ลบ.ม. 

- 400,000 - - - เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น จ านวน 
3 ซอย 

มีถนนหินคลุก 
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสด  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

จุดที่ 1 กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 180 ม. จดุที่ 2 กว้าง 
3.00 ม. ยาว 132 ม. ทุก
จุดหนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่การก่อสร้างรวมกันไม่
น้อยกว่า  
936 ตร.ม. 

- - - 500,000 - เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น จ านวน 2 
จุด 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สญัจร
ไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านวังสี
สด (บริเวณหน้าวดัวังสีสด) 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 280 
ม. หนา 0.04 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่การก่อสรา้ง      
ไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม. 

- - 500,000 - - เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนลาดยาง 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 
4 บ้านคลองม่วง   
(ซอย ร.ร.วันอาสาพัฒนา)            

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  6.00 ม. ยาว 249 
ม. หรือคิดเป็นพื้นที ่
การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,494 ตร.ม. 

- 500,000 - - - เส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนลาดยาง 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 4 บ้านคลองม่วง
(ซอยหลังวัดคลองม่วง) 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

กว้าง  3.00 ม. ยาว 
549 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม.หรือคิดเป็นปรมิาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า  
274  ลบ.ม. 

- - - - 250,000 เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนหินคลุก 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองม่วง 
(ซอยบ้านลุงหม้อ) 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 235 
ม. หนา 0.15 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่การก่อสรา้งไม่
น้อยกว่า 940 ตร.ม. 

- 500,000 - - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สญัจร
ไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองม่วง  
(ซอยเฟื่องฟ้า) 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 235 
ม. หนา 0.15 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่การก่อสรา้งไม่
น้อยกว่า 940 ตร.ม. 

- - 500,000 - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สญัจร
ไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุกฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองม่วง  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  4.00 ม. ยาว 525 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือคิดเป็น
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 315  
ลบ.ม. 

- - - 305,000 - เส้นทาง
คมนาคมเพิม่ขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนหินคลุก 
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
หมู่ที่ 5 บ้านซับพลู  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

(กลุ่มไทรงาม) กว้าง 3.50 ม. ยาว 
65 ม. หนา 0.15 ม. วางท่อ 
คสล. 0.60 ม. จ านวน 4 ท่อน 
(ซอยบ้านผู้ใหญต่ี๋) กว้าง 4 ม. ยาว 
100 ม. หนา 0.15 ม. วางท่อ 
คสล. 0.60 ม. จ านวน 6 ท่อน 
หรือคิดเป็นพื้นที่การก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 400 ตร.ม. 

- 400,000 - - - เส้นทาง
คมนาคมพร้อม
วางท่อคสล. 
จ านวน 2 จุด 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กพร้อม
ท่อ คสล. ท่ีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี หมู่ที่ 5  
บ้านซับพลู (สามแยกไปคุม้
เขาอีด่าง) 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 - 6.00 ม. ยาว 210 
ม. หนา 0.04 ม. หรือคิดเป็น
พื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,046 ตร.ม. 

- 500,000 - - - เส้นทาง
คมนาคมเพิม่ขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนลาดยาง 
สัญจรไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
หมู่ที่ 5 บ้านซับพล ู

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนให้สามารถสัญจรไป
มาได้อยา่งสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 - 6.00 ม. 
ยาว 1,800 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือคิดเป็น
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
540 ลบ.ม. 

- - 400,000 - - ซ่อมแซม
เส้นทาง
คมนาคม 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 6  
บ้านโป่งวัวแดง (ช่วงบ้าน
โป่งวัวแดง-กลุ่มไทรงาม) 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 190 
ม. หนา 0.04 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่การก่อสรา้งไม่
น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. 

- 500,000 - - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนลาดยาง 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านโป่ง
วัวแดง (คุ้มแสนสุขช่วงที่2)   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 190 
ม. หนา 0.04 ม. หรือคิด
เป็นพืน้ท่ีการก่อสรา้งไม่
น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. 

- - 500,000 - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนลาดยาง 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
หมู่ที่ 6 บ้านโป่งวัวแดง  
(คุ้มประชาส่งเสรมิ) 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 235 
ม. หนา 0.15 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่การก่อสรา้งไม่
น้อยกว่า 940 ตร.ม. 

- - - 500,000 - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สญัจร
ไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
หมู่ที่ 6 บ้านโป่งวัวแดง 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 185 
ม. หนา 0.15 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่การก่อสรา้งไม่
น้อยกว่า 740 ตร.ม. 

- - - - 400,000 เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สญัจร
ไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 7  บ้าน
คลองสมบรูณ์ (ช่วงสะพาน
ไป-ซับเศรษฐี)             

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 280 
ม. หนา 0.04 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่การก่อสรา้งไม่
น้อยกว่า 1,680 ตร.ม. 

- 500,000 - - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนลาดยาง 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 7  บ้าน
คลองสมบรูณ์ (ช่วงบ้านนาย
เสน่ห์) 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 280 ม. 
หนา 0.04 ม.หรือคิดเป็น
พื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,680 ตร.ม. 

- 500,000 - - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนลาดยาง 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 7  บ้าน
คลองสมบรูณ์ (สายทาง
คลองไก่แจ้) 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 175 ม. 
หนา 0.04 ม. หรือคิดเป็น
พื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,050 ตร.ม. 

- - 500,000 - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนลาดยาง 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 7  บ้านคลอง
สมบูรณ์ (สายทางจากสาม
แยก-บ้านหินดาด) 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กว้าง  5.00 ม. ยาว 685 
ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม.หรือ
คิดเป็นปรมิาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 514  ลบ.ม. วาง
ท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 
0.60 ม.จ านวน 7 ท่อน 

- - - 500,000 - เส้นทาง
คมนาคม
พร้อมวาง
ท่อคสล. 
จ านวน 1 
จุด 

มีถนนหินคลุก
พร้อมท่อ 
คสล. ท่ีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 7  บ้านคลอง
สมบูรณ์ (สายทางคลอง
ส าราญ) 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

กว้าง  4.00 ม. ยาว 
863 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม.หรือคิดเป็นปรมิาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 518  
ลบ.ม. 

- - - - 500,000 เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนหินคลุก 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 7  บ้านคลอง
สมบูรณ ์

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

กว้าง  5.50 ม. ยาว 
500 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม.หรือคิดเป็นปรมิาตร  
หินคลุกไม่น้อยกว่า 413  
ลบ.ม. 

- - - - 400,000 เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนหินคลุก 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
หมู่ที่ 8 บ้านราษฎรส์ามัคคี 
(ช่วงต่อจากสามแยกวัด
หนองหมาก)     

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 185 
ม. หนา 0.15 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่การก่อสรา้งไม่
น้อยกว่า 740 ตร.ม. 

- - 400,000 - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สญัจร
ไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 8 บ้านราษฎร์
สามัคคี (ช่วงสามแยกวดัถ้ า
สันติธรรม-กลุ่มบ้านยาย
แป้ง)   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

กว้าง  4.00 ม. ยาว 
685 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม.หรือคิดเป็นปรมิาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 411  
ลบ.ม. 

- - 400,000 - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนหินคลุก 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

31 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 บ้าน
โป่งดินด า (ช่วงบ้านนางน้อย 
– นางก าไล)   

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนให้สามารถสัญจรไป
มาได้อยา่งสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 100 
ม. หนา 0.04 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่การก่อสรา้งไม่
น้อยกว่า 600 ตร.ม. 

- 308,000 - - - ซ่อมแซม
เส้นทาง
คมนาคม 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนน 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกหมู่ที่ 9 บ้านโป่งดินด า 
(ช่วงบ้านตาใจ-ไร่ผู้ใหญ่
ทิพย์) 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

กว้าง  6.00 ม. ยาว 
575 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม.หรือคิดเป็นปรมิาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 518  
ลบ.ม. 

- 500,000 - - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนหินคลุก 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

33 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
หมู่ที่ 9 บ้านโป่งดินด า (ช่วง
กลุ่มซอยกล้วยไม้) 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนให้สามารถสัญจรไป
มาได้อยา่งสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 260 
ม. หนา 0.04 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่การก่อสรา้งไม่
น้อยกว่า 1,300 ตร.ม. 

- - 400,000 - - ซ่อมแซม
เส้นทาง
คมนาคม 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนน 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 9 
บ้านโป่งดินด า (ช่วงบ้านยาย
ก้าน) 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

กว้าง  6.00 ม. ยาว 
198 ม. หรือคดิเป็นพ้ืนท่ี
การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,188 ตร.ม. 

- - 400,000 - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนลาดยาง 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 
10 บ้านหนองผักหนอก 
(ช่วงภูแสงทอง-ไปคุ้มเขา 
อีด่าง) 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

กว้าง  6.00 ม. ยาว 
249 ม. หรือคดิเป็นพ้ืนท่ี
การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,494 ตร.ม. 

- 500,000 - - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนลาดยาง 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 
11 บ้านหนองไทร 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อยา่ง
สะดวกและปลอดภยั 

กว้าง 5.50 – 6 ม. ยาว 
210 ม. หรือคดิเป็นพ้ืนท่ี
การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,320 ตร.ม. 
. 

- 400,000 - - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนลาดยาง 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้าน
หนองไทร (ซ.บ้านลุงแนบ – 
บ้านหนองหิน) 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

กว้าง  5.00 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.04 ม. 
หรือคิดเป็นพื้นที่การ
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,000 ตร.ม. 

- 500,000 - - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนลาดยาง 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้าน
หนองไทร (ซ.ส านักปฎิบัติ
ธรรมมงคลชัย) 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

กว้าง  4.00 ม. ยาว 
250 ม. หนา 0.04 ม.  
หรือคิดเป็นพื้นที่การ
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,000 ตร.ม. 

- - 500,000 - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนลาดยาง 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้าน
หนองไทร (คุ้มป่าหินงาม) 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อยา่ง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 190 ม. 
หนา 0.04 ม. หรือคิดเป็น
พื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
กว่า 1,140 ตร.ม. 

- - - 500,000 - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนลาดยาง 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
หมู่ที่ 11 บ้านหนองไทร 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 185 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็น
พื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
740 ตร.ม. 

- - - - 400,000 เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สญัจร
ไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 
12 บ้านศาลเจ้า     
(เส้นไปบ้านสะเดาหวาน)  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  6.00 ม. ยาว 249 ม. 
หรือคิดเป็นพื้นที่การก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. 

- 500,000 - - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิม่ขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนลาดยาง 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
หมู่ที่ 12 บ้านศาลเจ้า     
 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  3.50 ม. ยาว 210 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็น
พื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
735 ตร.ม. 

- - 400,000 - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สญัจร
ไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 
13 บ้านล าสะพานหิน (ช่วง
วัดล าสะพานหินไปกลุ่ม
หนองขี้เหล็ก) 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  6.00 ม. ยาว 249 ม.  
หรือคิดเป็นพื้นที่การก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. 

- 500,000 - - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนลาดยาง 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
หมู่ที่ 13 บ้านล าสะพานหิน
(ซ.นกกระจอกเทศ) 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

จุดที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 
99 ม. จุดที่ 2 กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 136 ม. ทุกจุดหนา 
0.15 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีการ
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
 940 ตร.ม. 

- 500,000 - - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 2 
จุด 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



128 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

45 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 13 บ้าน
ล าสะพานหิน (ช่วงทางเข้า
วัดล าสะพานหิน) 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนให้
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  6.00 ม. ยาว 280 ม. 
หนา 0.04 ม.หรือคิดเป็น
พื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า
1,680 ตร.ม. 

- - 500,000 - - ซ่อมแซม
เส้นทาง
คมนาคม 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนน 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 
14 บ้านโคกสูง (เส้นหลัก
ทางเข้าหมู่บ้าน)                             

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  5.50 ม. ยาว 270 ม.  
หรือคิดเป็นพื้นที่การก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 1,485 ตร.ม. 

- 500,000 - - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนลาดยาง
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
หมู่ที่ 14 บ้านโคกสูง  
(ช่วงกลุ่มวัดโคกสูง)                             

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  4.00 ม. ยาว 230 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็น
พื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
920 ตร.ม. 

- - 500,000 - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สญัจร
ไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

48 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
หมู่ที่ 14 บ้านโคกสูง 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 600 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือคิด
เป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
540 ลบ.ม. 

- - - 400,000 - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนลูกรัง 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 
15 บ้านหนองผักบุ้ง 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 220 ม. หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีการก่อสร้างไม่
น้อยกว่า  1,320 ตร.ม. 

- 400,000 - - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนลาดยาง 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

50 โครงการซ่อมแซมถนน 
หินคลุก หมู่ที่ 15 บ้าน
หนองผักบุ้ง (เส้นทางไป
หนองไม้สัก)                                                                

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนให้
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,340 
ม. หนาเฉลีย่ 0.05 ม. หรือ
คิดเป็นปรมิาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 702  ลบ.ม. 

- 500,000 - - - ซ่อมแซม
เส้นทาง
คมนาคม 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนน 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

51 โครงการซ่อมแซมถนน 
หินคลุก หมู่ที่ 15 บ้าน
หนองผักบุ้ง                                                                

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนให้
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

จุดที่ 1 กว้าง 6.00 ม. ยาว 
1,765 ม. จุดที่ 2 กว้าง  3.50 
ม. ยาว 993 ม. ทุกจดุหนาเฉลี่ย 
0.05 ม.หรือคิดเป็นปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 702  ลบ.ม. 

- - - 500,000 - ซ่อมแซม
เส้นทาง
คมนาคม 
จ านวน 2 
เส้นทาง 

มีถนน 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุก หมู่ที่ 15 บ้าน
หนองผักบุ้ง                                                                

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  6.00 ม. ยาว 460 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือคิดเป็น
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 414  
ลบ.ม. 

- - 400,000 - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนหินคลุก 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 16 บ้าน
หนองหิน (ซอยศาลเจ้า)   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กว้าง  3.50 ม. ยาว 240 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือคิดเป็น
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 126  
ลบ.ม. วางท่อระบายน้ า คสล.
ขนาด Ø 0.40 ม.จ านวน 4 ท่อน 

- 375,000 - - - เส้นทาง
คมนาคม
พร้อมวาง
ท่อคสล. 
จ านวน 1 
จุด 

มีถนนหินคลุก
พร้อมท่อ 
คสล. ท่ีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

54 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเคพซีล หมู่
ที่ 16 บ้านหนองหิน 
(ซอยประปาเช่ือมหมู่
11)   

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 220 ม. 
หรือคิดเป็นพื้นที่การ
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
1,320 ตร.ม. 

- - - 400,000 - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนลาดยาง 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ 16 บ้าน
หนองหิน (ต่อจากคสล.
ซอยศาลเจ้าเชื่อมหมู่ 
10)   

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 460 
ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. หรือ
คิดเป็นปรมิาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 414  ลบ.ม. 

- - 400,000 - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนหินคลุก 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท ์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 17 
บ้านสันตสิุข (ต่อจากวัด
ซับพลู)             

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 190 
ม. หนา 0.04 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่การก่อสรา้งไม่น้อย
กว่า 1,140 ตร.ม. 

- 500,000 - - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนลาดยาง 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



132 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

57 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
หมู่ที่ 17 บ้านสันตสิุข  

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 125 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็น 
พื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
750 ตร.ม. 

- - 400,000 - - เส้นทาง
คมนาคมเพิม่ขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

58 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง  หมู่ที่ 17 บ้าน
สันติสุข 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนให้
สามารถสัญจรไป
มาได้อยา่งสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง  6.00 ม. ยาว 222 ม. 
หนา 0.04 ม. หรือคิดเป็น 
พื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
1,332 ตร.ม. 

- - - 400,000 - ซ่อมแซม
เส้นทาง
คมนาคม 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนน 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี หมู่ที่ 
18 บ้านหนองไทรใต้   
(ต่อจากบ้าน ผช.พร)            

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 190 ม. 
หนา 0.04 ม.หรือคิดเป็น 
พื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า    
1,140 ตร.ม. 

- 500,000 - - - เส้นทาง
คมนาคมเพิม่ขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนลาดยาง 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
หมู่ที่ 18 บ้านหนองไทรใต้ 
(ต่อจาก คสล.เดมิกลุ่มบา้น 
ผช.พร)             

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 125 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็น 
พื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า   
750 ตร.ม. 

- - 400,000 - - เส้นทาง
คมนาคมเพิม่ขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

61 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทร
เหนือ             

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 180 
 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่การก่อสรา้งไม่น้อย
กว่า  720 ตร.ม.  
 

- 400,000 - - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

62 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 19 บ้านหนอง
ไทรเหนือ 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนให้
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

จุดที่ 1 กว้าง  5.50 ม. ยาว 
885 ม. วางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด Ø 0.60 ม.
จ านวน 7 ท่อน จุดที่ 2 กว้าง  
4.00 ม. ยาว 655 ม.  
จุดที่ 3 กว้าง  3.50 ม. ยาว 
170 ม. ทุกจุดหนาเฉลีย่ 
0.05 ม.คิดเป็นปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 404  ลบ.ม. 

- - 420,000 - - ซ่อมแซม
เส้นทาง
คมนาคม 
จ านวน 1 
เส้นทาง 
และวางท่อ
ระบายน้ า 

มีถนนหินคลุก
พร้อมท่อ
ระบายน้ าทีไ่ด้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 19 บ้าน
หนองไทรเหนือ (หนองไทร
เหนือ–มอทรายทอง) 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 190 ม. 
หนา 0.04 ม. หรือคิดเป็น
พื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า
1,140 ตร.ม. 

- 500,000 - - - เส้นทาง
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนลาดยาง 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

64 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี หมู่ที่ 
19 บ้านหนองไทรเหนือ 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 153 ม. 
หนา 0.04 ม. หรือคิดเป็น
พื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า
918 ตร.ม. 

- - - 400,000 - เส้นทาง
คมนาคมเพิม่ขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนลาดยาง 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างขยายไหล่
ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 20  
บ้านวังมะนาว 

เพื่อขยายไหล่ทาง  
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้างประมาณ 0.50 – 1.00 
ม. (ตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างใน
ทุ่งนา) ยาว 400 ม. หนา 
0.15 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีการ
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400 ตร.
ม. 

- 400,000 - - - ขยายไหล่ทาง 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สญัจร
ไป-มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

66 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
หมู่ที่ 20 บ้านวังมะนาว (ช่วง
ซอยกลุ่มทุ่งนา)                        

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนให้
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 140 ม. 
หนา 0.04 ม. หรือคิดเป็น
พื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า
560 ตร.ม. 

- 175,000 - - - ซ่อมแซม
เส้นทาง
คมนาคม 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนน 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

67 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ 20 
บ้านวังมะนาว 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  6.00 ม. ยาว 460 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือคิดเป็น
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
414  ลบ.ม. 

- - 400,000 - - เส้นทาง
คมนาคมเพิม่ขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนหินคลุก 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท ์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 21 
บ้านแสนสุข (ช่วงสาม
แยกป่าซาง)             

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6.00 ม. ยาว 280 ม. 
หนา 0.04 ม.หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,680 
ตร.ม. 

- 500,000 - - - เส้นทาง
คมนาคมเพิม่ขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนลาดยาง 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 21 บ้าน
แสนสุข  
(ซอยป่าซาง)             

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 235 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่
การก่อสร้างไม่น้อยกว่า  940 
ตร.ม. 

- 500,000 - - - เส้นทาง
คมนาคมเพิม่ขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนน
คอนกรีต 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที่ 21 
บ้านแสนสุข 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง  3.50 ม. ยาว 985 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือคิดเป็น
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
518  ลบ.ม. 

- - 500,000 - - เส้นทาง
คมนาคมเพิม่ขึ้น 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

มีถนนหินคลุก 
สัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทงานท่อระบายน้ าและรางระบายน้ า ฯลฯ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

71 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า (คสล.) หมู่ที่ 1 บ้าน 
ซับเศรษฐี 

เพื่อให้น้ าไหลผ่าน
สะดวกแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ขนาดความกว้างราง  0.30 
ม. ยาว 240 ม. 

- - 360,000   - - รางระบาย
น้ าตามแบบ 
จ านวน 1 
จุด 

มีรางระบาย
น้ าไหลผ่าน
สะดวกแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม (คสล.) หมู่ที่ 3 บ้าน
วังสีสด 

เพื่อให้น้ าไหลผ่าน
สะดวกแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ขนาด 1.50 - 1.50 ม.
จ านวน 14 ท่อน จ านวน 2 
แถวๆละ 7 ท่อน 

- 400,000 - - - ท่อลอด
เหลี่ยม 
ตามแบบ 
จ านวน 1 
จุด 

มีท่อลอด
เหลี่ยมน้ าไหล
ผ่านสะดวก
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า (คสล.) หมู่ที่ 3  
บ้านวังสีสด 

เพื่อให้น้ าไหลผ่าน
สะดวกแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ขนาดความกว้างราง 0.40 ม. 
ยาว 70 ม. รวมบ่อพักน้ า 
คสล. 

- - 165,000   - - รางระบาย
น้ าตามแบบ 
จ านวน 1 
จุด 

มีรางระบาย
น้ าไหลผ่าน
สะดวกแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทงานท่อระบายน้ าและรางระบายน้ า ฯลฯ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

74 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม (คสล.) หมู่ที่ 3 บ้าน
วังสีสด 

เพื่อให้น้ าไหลผ่าน
สะดวกแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อลอดเหลี่ยมส าเร็จขนาด 
1.80-1.80 ม.จ านวน 12 
ท่อน จ านวน 2 แถวๆละ 6 
ท่อน 

- - -   400,000   - ท่อลอด
เหลี่ยม 
ตามแบบ 
จ านวน 1 
จุด 

มีท่อลอด
เหลี่ยมน้ าไหล
ผ่านสะดวก
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า (คสล.) หมู่ที่ หมู่ท่ี 9 
บ้านโป่งดินด า 

เพื่อให้น้ าไหลผ่าน
สะดวกแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ขนาดความกว้างราง 0.30 ม. 
ยาว 266 ม. 

- - 400,000   - - รางระบาย
น้ าตามแบบ 
จ านวน 1 
จุด 

มีรางระบาย
น้ าไหลผ่าน
สะดวกแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า (คสล.) หมู่ที่ 14 บ้าน
โคกสูง  

เพื่อให้น้ าไหลผ่าน
สะดวกแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ลึกเฉลีย่ 0.30 - 0.40 ม.
พร้อมฝาปดิรางระบายน้ า 
คสล. หรือก่อสรา้งพื้นที่ยาวไม่
น้อยกว่า 365 เมตร 

- 400,000 - - - รางระบาย
น้ าตามแบบ 
จ านวน 1 
จุด 

มีรางระบาย
น้ าไหลผ่าน
สะดวกแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทงานท่อระบายน้ าและรางระบายน้ า ฯลฯ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

77 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม (คสล.) หมู่
ที่ 16 บ้านหนองหิน 

เพื่อให้น้ าไหลผ่าน
สะดวกแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อลอดเหลี่ยม
ส าเรจ็ขนาด 1.50-
1.50 ม.จ านวน 12 
ท่อน จ านวน 2 
แถวๆละ 6 ท่อน 

- - 400,000   - - ท่อลอด
เหลี่ยม 
ตามแบบ 
จ านวน 1 
จุด 

มีท่อลอด
เหลี่ยมน้ าไหล
ผ่านสะดวก
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า (คสล.) หมู่ที่ 
หมู่ที่ 20 บ้านวังมะนาว 

เพื่อให้น้ าไหลผ่าน
สะดวกแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ขนาดความกว้างราง  
0.30  ม. ยาว 
266 ม. 

- - 400,000   - - รางระบาย
น้ าตามแบบ 
จ านวน 1 
จุด 

มีรางระบาย
น้ าไหลผ่าน
สะดวกแกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

รวม จ านวน  78  โครงการ   - 15,443,000   11,350,000 5,205,000 1,950,000    
 
 
 
 
 
  

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองหน้าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน (การวิศวกรรม  การสาธารณูปโภค  งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาโดยการขุดเจาะ
บ่อน้ าบาดาลพร้อมตดิตั้ง
ถังแชมเปญ หมู่ที่ 1  
บ้านซับเศรษฐี 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล 
และถังแชมเปญ  

- 
 

- 500,000 - 500,000 บ่อน้ าบาดาล
พร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล หมู่ที่ 1  
บ้านซับเศรษฐี 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล - - - 192,000 - บ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาโดยการขุดเจาะ
บ่อน้ าบาดาลพร้อมตดิตั้ง
ถังแชมเปญ หมู่ที่ 2 
บ้านหนองหมาก 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล 
และถังแชมเปญ 

- 
 

500,000 - - 500,000 บ่อน้ าบาดาล
พร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล หมู่ที่ 2 
บ้านหนองหมาก 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล - - 192,000 - 192,000 บ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
  

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองหน้าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน (การวิศวกรรม  การสาธารณูปโภค  งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาโดยการขุดเจาะ
บ่อน้ าบาดาลพร้อมตดิตั้ง
ถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 บ้าน
วังสีสด 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล 
และถังแชมเปญ 

- 
 

500,000 - - 500,000 บ่อน้ าบาดาล
พร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล หมู่ที่ 3 
 บ้านวังสีสด 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล - - 192,000 - 192,000 บ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาโดยการขุดเจาะ
บ่อน้ าบาดาลพร้อมตดิตั้ง
ถังแชมเปญ หมู่ที่ 4 บ้าน
คลองม่วง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล 
และถังแชมเปญ 

- 
 

- 500,000 - 500,000 บ่อน้ าบาดาล
พร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล หมู่ที่ 4 บ้าน
คลองม่วง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล - 185,500 - 192,000 - บ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
  

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองหน้าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน (การวิศวกรรม  การสาธารณูปโภค  งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาโดยการขุดเจาะ
บ่อน้ าบาดาลพร้อมตดิตั้ง
ถังแชมเปญ หมู่ที่ 5  
บ้านซับพล ู

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล 
และถังแชมเปญ 

- 
 

- 500,000 - 500,000 บ่อน้ าบาดาล
พร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

10 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล หมู่ที่ 5  
บ้านซับพล ู
 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล - 185,500 - 192,000 - บ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาโดยการขุดเจาะ
บ่อน้ าบาดาลพร้อมตดิตั้ง
ถังแชมเปญ หมู่ที่ 6  
บ้านโป่งวัวแดง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล 
และถังแชมเปญ 

- 
 

500,000 - 500,000 - บ่อน้ าบาดาล
พร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

12 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล หมู่ที่ 6  
บ้านโป่งวัวแดง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล - - 192,000 - 192,000 บ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
  

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองหน้าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน (การวิศวกรรม  การสาธารณูปโภค  งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาโดยการขุดเจาะ
บ่อน้ าบาดาลพร้อมตดิตั้ง
ถังแชมเปญ หมู่ที่ 7  
บ้านคลองสมบรูณ ์

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล 
และถังแชมเปญ 

- 
 

- 500,000 - 500,000 บ่อน้ าบาดาล
พร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

14 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล หมู่ที่ 7  
บ้านคลองสมบรูณ ์
 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล - - - 192,000 - บ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาโดยการขุดเจาะ
บ่อน้ าบาดาลพร้อมตดิตั้ง
ถังแชมเปญ หมู่ที่ 8  
บ้านราษฎรส์ามัคค ี

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล 
และถังแชมเปญ 

- 
 

- 500,000 - 500,000 บ่อน้ าบาดาล
พร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

16 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล หมู่ที่ 8  
บ้านราษฎรส์ามัคค ี
 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล - 250,000  192,000 - บ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
  

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองหน้าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน (การวิศวกรรม  การสาธารณูปโภค  งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการขยายท่อเมนท์
ระบบประปา หมู่ที่ 8 
บ้านราษฎรส์ามัคคี                      

เพื่อขยายระบบ
ประปาใหส้ามารถใช้
น้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึง 

ขยายท่อเมนท์ 
ประปาไม่น้อย
กว่า 1,300 ม. 

- 135,000 - - - ระยะทาง 
1,300 ม. 

ประชาชนใช้น้ า
อุปโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาโดยการขุดเจาะ
บ่อน้ าบาดาลพร้อมตดิตั้ง
ถังแชมเปญ หมู่ที่ 9  
บ้านโป่งดินด า 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล 
และถังแชมเปญ 

- 
 

- 500,000 - 500,000 บ่อน้ าบาดาล
พร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

19 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล หมู่ที่ 9  
บ้านโป่งดินด า 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล - 192,000 - 192,000 - บ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาโดยการขุดเจาะ
บ่อน้ าบาดาลพร้อมตดิตั้ง
ถังแชมเปญ หมู่ที่ 10  
บ้านหนองผักหนอก 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล 
และถังแชมเปญ 

- 
 

- 500,000 - 500,000 บ่อน้ าบาดาล
พร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
  

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองหน้าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน (การวิศวกรรม  การสาธารณูปโภค  งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล หมู่ที่ 10  
บ้านหนองผักหนอก 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล - - - 192,000 - บ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาโดยการขุดเจาะ
บ่อน้ าบาดาลพร้อมตดิตั้ง
ถังแชมเปญ หมู่ที่ 11  
บ้านหนองไทร 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล 
และถังแชมเปญ 

- 
 

- 500,000 - 500,000 บ่อน้ าบาดาล
พร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

23 โครงการขยายท่อเมนท์
ระบบประปา หมู่ที่ 11  
บ้านหนองไทร                  

เพื่อขยายระบบ
ประปาใหส้ามารถใช้
น้ าอุปโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึง 

ขยายท่อเมนท์ 
ประปาไม่น้อย
กว่า 1,000 ม. 

- 100,000 - - - ระยะทาง 
1,000 ม. 

ประชาชนใช้น้ า
อุปโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

24 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล หมู่ที่ 11  
บ้านหนองไทร 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล - - - 192,000 - บ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
  

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองหน้าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน (การวิศวกรรม  การสาธารณูปโภค  งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาและย้ายถังเก็บน้ า 
หมู่ที่ 12  บ้านศาลเจา้ 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค - บริโภค 

ย้ายและติดตั้ง
ถังเหล็กทรง 
แชมเปญ  

จ านวน ๑ จุด 

- 305,000 - - - ถังกักเก็บน้ า 
จ านวน 1 แห่ง 

มีถังกักเก็บน้ าได้
ตามมาตรฐาน 

กองช่าง 

26 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล หมู่ที่ 12   
บ้านศาลเจ้า 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล - 185,500 - - - บ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาโดยการขุดเจาะ
บ่อน้ าบาดาลพร้อมตดิตั้ง
ถังแชมเปญ หมู่ที่ 12   
บ้านศาลเจ้า 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล 
และถังแชมเปญ 

- 
 

- 500,000 - 500,000 บ่อน้ าบาดาล
พร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาโดยการขุดเจาะ
บ่อน้ าบาดาลพร้อมตดิตั้ง
ถังแชมเปญ หมู่ที่ 13 
บ้านล าสะพานหิน 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล 
และถังแชมเปญ 

- 
 

- 500,000 - 500,000 บ่อน้ าบาดาล
พร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองหน้าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน (การวิศวกรรม  การสาธารณูปโภค  งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

29 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล หมู่ที่ 13 บ้านล า
สะพานหิน 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล - - - 192,000 - บ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาโดยการขุดเจาะ
บ่อน้ าบาดาลพร้อมตดิตั้ง
ถังแชมเปญ หมู่ที่ 14   
บ้านโคกสูง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล 
และถังแชมเปญ 

- 
 

500,000 - 500,000 - บ่อน้ าบาดาล
พร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

31 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล หมู่ที่ 14   
บ้านโคกสูง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล - - 192,000 - 192,000 บ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาโดยการขุดเจาะ
บ่อน้ าบาดาลพร้อมตดิตั้ง
ถังแชมเปญ หมู่ที่ 15 
บ้านหนองผักบุ้ง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล 
และถังแชมเปญ 

- 
 

500,000 - 500,000 - บ่อน้ าบาดาล
พร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองหน้าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน (การวิศวกรรม  การสาธารณูปโภค  งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

33 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล หมู่ที่ 15 บ้าน
หนองผักบุ้ง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล - - 192,000 - 192,000 บ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาโดยการขุดเจาะ
บ่อน้ าบาดาลพร้อมตดิตั้ง
ถังแชมเปญ หมู่ที่ 16 
บ้านหนองหิน 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล 
และถังแชมเปญ 

- - 500,000 - 500,000 บ่อน้ าบาดาล
พร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

35 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล หมู่ที่ 16 บ้าน
หนองหิน 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล - -  192,000 - บ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

36 โครงการปรับปรุงถังเก็บ
น้ าบาดาล หมู่ที่ 16 บ้าน
หนองหิน 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค - บริโภค 

เปลี่ยนถังกักเก็บ
น้ าจ านวน 4 ถัง 

- 150,000 - - - ถังเก็บน้ า 
ขนาดความจุ 
2,000 ลิตร 
จ านวน 4 ถัง 

มีถังกักเก็บน้ าได้
ตามมาตรฐาน
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองหน้าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน (การวิศวกรรม  การสาธารณูปโภค  งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาโดยการขุดเจาะ
บ่อน้ าบาดาลพร้อมตดิตั้ง
ถังแชมเปญ หมู่ที่ 17 
บ้านสันตสิุข 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล 
และถังแชมเปญ 

- - 500,000 - 500,000 บ่อน้ าบาดาล
พร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

38 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล หมู่ที่ 17 บ้าน
สันติสุข 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล - - - 192,000 - บ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาโดยการขุดเจาะ
บ่อน้ าบาดาลพร้อมตดิตั้ง
ถังแชมเปญ หมู่ที่ 18 
บ้านหนองไทรใต ้

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล 
และถังแชมเปญ 

- - 500,000 - 500,000 บ่อน้ าบาดาล
พร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

40 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล หมู่ที่ 18 บ้าน
หนองไทรใต ้

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล - - - 192,000 - บ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



149 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองหน้าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน (การวิศวกรรม  การสาธารณูปโภค  งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาโดยการขุดเจาะ
บ่อน้ าบาดาลพร้อมตดิตั้ง
ถังแชมเปญ หมู่ที่ 19 
บ้านหนองไทรเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล 
และถังแชมเปญ 

- 
 

500,000 - 500,000 - บ่อน้ าบาดาล
พร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

42 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล หมู่ที่ 19 บ้าน
หนองไทรเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล - - 192,000 - 192,000 บ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

43 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาลและขยายท่อ
เมนท์ประปา หมู่ที่ 20  
บ้านวังมะนาว 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและขยาย
ระบบประปาให้ท่ัวถึง 

มีบ่อน้ าบาดาล 
และขยายท่อ

ระยะทาง  
ไม่น้อยกว่า 
1,300 ม. 

- 
 

325,000 - - - บ่อน้ าบาดาล
และขยายท่อ
ระยะทาง  
ไม่น้อยกว่า 
1,300 ม. 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ   
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

44 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล หมู่ที่ 20 บ้านวัง
มะนาว 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล - - 192,000 - 192,000 บ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองหน้าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน (การวิศวกรรม  การสาธารณูปโภค  งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาโดยการขุดเจาะ
บ่อน้ าบาดาลพร้อมตดิตั้ง
ถังแชมเปญ หมู่ที่ 20  
บ้านวังมะนาว 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล 
และถังแชมเปญ 

- 
 

- - 500,000 - บ่อน้ าบาดาล
พร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาโดยการขุดเจาะ
บ่อน้ าบาดาลพร้อมตดิตั้ง
ถังแชมเปญ หมู่ที่ 21 
บ้านแสนสุข 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล 
และถังแชมเปญ 

- - 500,000 - 500,000 บ่อน้ าบาดาล
พร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

47 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล หมู่ที่ 21 
บ้านแสนสุข 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภคและประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ 

มีบ่อน้ าบาดาล - - - 192,000 - บ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองหน้าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน (การวิศวกรรม  การสาธารณูปโภค  งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

48 โครงการติดตั้งระบบเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 11 บ้าน
หนองไทร 

เพื่อเป็นศูนย์การ 
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารทาง 
ราชการและข่าวสาร
ในหมู่บ้าน 

ติดตั้งระบบเสียง
ตามสายและหอ

กระจายข่าว 
หมู่ที่ 11  

- 
 

- 200,000 - - ร้อยละของ
จ านวน
ระยะทางและ
จุดที่ติดตั้ง 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

49 โครงการติดตั้งระบบเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 17 บ้าน
สันติสุข 

เพื่อเป็นศูนย์การ 
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารทาง 
ราชการและข่าวสาร
ในหมู่บ้าน 

ติดตั้งระบบเสียง
ตามสายและหอ

กระจายข่าว 
หมู่ที่ 17 

- 
 

200,000 - - - ร้อยละของ
จ านวน
ระยะทางและ
จุดที่ติดตั้ง 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

50 โครงการติดตั้งระบบเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 20 บ้าน
วังมะนาว 

เพื่อเป็นศูนย์การ 
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารทาง 
ราชการและข่าวสาร
ในหมู่บ้าน 

ติดตั้งระบบเสียง
ตามสายและหอ

กระจายข่าว 
หมู่ที่ 20 

- 
 

- 200,000 - - ร้อยละของ
จ านวน
ระยะทางและ
จุดที่ติดตั้ง 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



152 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสรมิสร้างความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9  ยุทธศาสตร์ด้านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสตกิส์ เศรษฐกจิ และอุตสาหกรรม 
      5.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน   (การวิศวกรรม  การสาธารณูปโภค  งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

51 โครงการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างในต าบล
คลองม่วง 

เพื่อป้องกันปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที่
จุดเสีย่ง และเพิม่ 
วิสัยทัศน์ในการขับขี่
ยานพานะในการ
สัญจรไป-มา เพื่อลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน 

ติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่างใน
พื้นที่จุดเสี่ยงใน
ต าบลคลองม่วง 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
จ านวนที่ติดตั้ง
ระบบไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
อาชญากรรมใน
ต าบลลดลง 
ประชาชนสัญจร
ไป-มาได้อย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

52 โครงการติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิด (CCTV) ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ต าบล
คลองม่วง 

เพื่อป้องกันปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที่
จุดเสีย่ง 

ติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิด 
(CCTV) ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 
ต าบลคลองม่วง 
พื้นที่จุดเสี่ยง 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
จ านวนที่ติดตั้ง
ระบบกล้อง
วงจรปิด 
(CCTV) ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
อาชญากรรมใน
ต าบลลดลง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม 
      5.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน   (การวิศวกรรม  การสาธารณูปโภค  งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

53 โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลอง
ม่วง 

เพื่อใช้รับรองการ
ประชุมสภาฯหรือ 
กิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ต่างๆ 

ห้องประชุมสภา
อบต.คลองม่วง 

- 
 

- - - 500,000 ร้อยละของจ านวน
ผู้ใช้ห้องประชุม
สภาฯ 

ห้องประชุมสภา  
มีความพร้อม
รองรับการจดั
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

54 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองม่วง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ 

อาคารส านักงาน - - - 500,000 - ร้อยละของจ านวน
ประชาชน
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
ติดต่อ
ประสานงาน 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างหลังคา
โดมอเนกประสงค์ 

เพื่อคลุมลาน 
อเนกประสงค์ใช้เป็น
พื้นที่จัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์  

พื้นที ่
 อบต.คลองม่วง 

- 
 

- - - 3,000,000 หลังคาโดม
อเนกประสงค์ ตาม
แบบ  
จ านวน 1 แห่ง 

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมสาธารณ 
ประโยชน์ในรม่ 

กองช่าง 

56 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลคลองม่วง 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เรียนให้มีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ศพด.ต าบล
คลองม่วง 

- 100,000 - - 100,000 ร้อยละของจ านวน
ที่ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

อาคารเรยีนมี
ความมั่นคง
ปลอดภัยต่อเด็ก
และได้มาตรฐาน 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การเสรมิสร้างความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9  ยุทธศาสตร์ด้านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสตกิส์ เศรษฐกจิ และอุตสาหกรรม 
      5.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน   (การวิศวกรรม  การสาธารณูปโภค  งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

57 โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย อบต.คลองม่วง 

เพื่อใช้เป็นอาคาร
รับรองภารกจิงานด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

สร้างอาคารศูนย์
ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ
ภัย 

- 
 

- - - 1,500,000 อาคารศูนย์
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย ตามแบบ 
จ านวน 1 แห่ง 

ใช้เป็นศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยอ านวย
ความสะดวกแก่
เจ้าหน้าท่ีและ
บริการประชาชน 

กองช่าง 

 
  

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑   การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสตกิส์ เศรษฐกจิ และอุตสาหกรรม 
      5.2 แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน   (การวิศวกรรม  การสาธารณูปโภค  งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

58 โครงการก่อสร้างอาคาร
จ าหน่ายสินค้าชุมชน
ต าบลคลองม่วง 

เพื่อเป็นศูนย์กลาง
จ าหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

สร้างอาคารศูนย์
จ าหน่ายสินค้า
ชุมชนต าบล
คลองม่วง 

- 
 

- - 1,500,000 - อาคารจ าหน่าย
สินค้าชุมชนตาม
แบบ  
จ านวน 1 แห่ง 

มีศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์สินคา้
ให้กับชุมชน 

กองช่าง 

รวม จ านวน  58  โครงการ   - 5,313,500 9,744,000 7,996,000 15,444,000    
 
  

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 6 ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และกีฬา 

   6.1  แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  (การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การบริหารการศกึษา การวางแผน และสถิติ การเงินและบัญชี ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) ต าบลคลอง
ม่วง 

ฝึกอบรมให้แก่บุคลากร
ทางการศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของเด็กปฐมวัย เพื่อ
พัฒนาศักยภาพคร ู

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ใน ศพด.ของ
อบต. 
คลองม่วง 

- - 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม 

ได้รับความรู ้
น ามาประยุกต์ใช้
ในศูนย์ฯไดต้าม 
มาตรฐานด้าน
การศึกษา 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 
  

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 6 ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และกีฬา 

   6.1  แผนงานการศึกษา  :   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา (งานโรงเรียน  งานนิเทศกิจกรรมเด็กและเยาวชน การบรกิารผลิตสื่อการสอน ฯลฯ)   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการส่งเสริม
ทักษะชีวิต และ
ทักษะอาชีพ ของ
เด็กและเยาวชน
ต าบลคลองม่วง 

เพื่อให้เด็กสามารถน าความรู้
ความเข้าใจการประกอบอาชีพ
สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กค้นหา
การประกอบอาชีพท่ีสนใจถนัด
เหมาะสมกับวัย 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลคลองม่วง 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม 

ได้รับความรู ้
น ามาประยุกต์ใช้
ในศูนย์ฯไดต้าม 
มาตรฐานด้าน
การศึกษา 

กอง
การศึกษาฯ 

 
  

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 6 ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และกีฬา 

   6.1  แผนงานการศึกษา  :   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา (งานโรงเรียน  งานนิเทศกิจกรรมเด็กและเยาวชน การบรกิารผลิตสื่อการสอน ฯลฯ)              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมการ
ด ารงชีวิตประจ าวันให้เด็ก
มีสุขภาพพลานามัยที่
แข็งแรง 

เพื่อเป็นการดูแล
สุขภาพของเด็ก
นักเรียนให้ปลอดจาก
โรค 

เด็กและเยาวชน
ในต าบลคลอง
ม่วง 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของจ านวนเด็ก
เล็กต าบลคลอง
ม่วง 

เด็กมสีุขภาพท่ีดี
และพัฒนาการ
สมวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
และทักษะการเรียนรู้ของ
เด็กและเยาวชนในเขต
ต าบลคลองม่วง 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ตามวัย/กระบวนการ
เรียนรู/้ความฉลาด
ทางปัญญาและ
อารมณ ์

เด็กและเยาวชน
ในต าบลคลอง
ม่วง 

- 80,000 - - - ร้อยละ 80 
ของจ านวนเด็ก
และเยาวชน 

เด็กมสีุขภาพท่ีดี
และพัฒนาการ
สมวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการปรับปรุง
ห้องสมุดชุมชน 

เพื่อปรับปรุงห้องสมดุ
ให้มีความปลอดภัย 

ห้องสมุด 
อบต.คลองม่วง 

- 30,000 - - - ร้อยละของ
ห้องสมุดที่
ปรับปรุง 

จัดให้มีที่อ่าน
หนังสือหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการส่งเสริม
ประสบการณ์การศึกษา
นอกห้องเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อเสรมิ
ประสบการณ์ให้แก่
นักเรียนยังแหล่ง
เรียนรู้และเป็นการ
เสรมิพัฒนาการให้แก่
เด็ก 

เด็กนักเรยีน
ศพด.ของ อบต. 
คลองม่วง 

- 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 
ของจ านวนเด็ก
เล็กต าบลคลอง
ม่วง 

เด็กนักเรยีน
สามารถน าองค์
ความรู้มาพัฒนา
และประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 6 ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และกีฬา 

   6.1  แผนงานการศึกษา  :   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา (งานโรงเรียน  งานนิเทศกิจกรรมเด็กและเยาวชน การบรกิารผลิตสื่อการสอน ฯลฯ)              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการจดังาน
วันเด็กแห่งชาต ิ

เพื่อสนับสนุนการจัด 
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้
มีโอกาสแสดงออกกับ
กิจกรรมนันทนาการ 

เด็กและ
เยาวชนใน
ต าบลคลอง
ม่วง 

- 30,000 50,000 50,000 50,000 จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติต าบล
คลองม่วง ปีละ 
1 ครั้ง 

เด็กนักเรยีนได้มี
โอกาสแสดงออก
กิจกรรม
นันทนาการอย่างมี
ความสุข 

กอง
การศึกษาฯ 

8 โครงการสนับสนุน 
อาหารกลางวัน 
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
อาหารกลางวันให้
ส าหรับเด็กปฐมวยัใน 
ศพด. 

เด็กนักเรยีน
ศพด.ของ 
อบต. 
คลองม่วง 

- 482,000 490,000 490,000 490,000 ร้อยละ 100 
ของจ านวนเด็ก
ที่รับประทาน
อาหารกลางวัน 

นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
และได้รับสาร 
อาหารครบ 5 หมู ่

กอง 
การศึกษาฯ 

9 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนวันอาสา
พัฒนา ๒๕๒๐  

เพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวันให้ส าหรบัเด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 
– ป.6 ในสังกัด 
(สพฐ.) 

(อุดหนุน) 
โรงเรียนบ้าน
วันอาสา
พัฒนา ๒๕๒๐ 

- 1,588,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ร้อยละ 100 
ของจ านวนเด็ก
ที่รับประทาน
อาหารกลางวัน 

นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
และได้รับสาร 
อาหารครบ 5 หมู ่

กอง 
การศึกษาฯ 

10 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนนคิมสร้าง
ตนเองล าตะคอง 
๔  

เพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวันให้ส าหรบัเด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 
– ป.6 ในสังกัด 
(สพฐ.) 

(อุดหนุน) 
โรงเรียนนคิม
สร้างตนเอง 
ล าตะคอง ๔ 

- 912,000 930,000 930,000 930,000 ร้อยละ 100 
ของจ านวนเด็ก
ที่รับประทาน
อาหารกลางวัน 

นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
และได้รับสาร 
อาหารครบ 5 หมู ่

กอง 
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 6 ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และกีฬา 

   6.1  แผนงานการศึกษา  :   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา (งานโรงเรียน  งานนิเทศกิจกรรมเด็กและเยาวชน การบรกิารผลิตสื่อการสอน ฯลฯ)              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนอง
หมาก 

เพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวันให้ส าหรบัเด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 – 
ป.6 ในสังกัด (สพฐ.) 

(อุดหนุน) 
โรงเรียนบ้าน
หนองหมาก 

- 716,000 730,000 730,000 730,000 ร้อยละ 100 
ของจ านวนเด็ก
ที่รับประทาน
อาหารกลางวัน 

นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
และได้รับสาร 
อาหารครบ 5 หมู ่

กอง 
การศึกษาฯ 

12 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านซับ
เศรษฐี 

เพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวันให้ส าหรบัเด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 – 
ป.6 ในสังกัด (สพฐ.) 

(อุดหนุน) 
โรงเรียนบ้าน 
ซับเศรษฐี 

- 736,000 750,000 750,000 750,000 ร้อยละ 100 
ของจ านวนเด็ก
ที่รับประทาน
อาหารกลางวัน 

นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
และได้รับสาร 
อาหารครบ 5 หมู ่

กอง 
การศึกษาฯ 

13 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้าน 
วังสีสด 

เพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวันให้ส าหรบัเด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 – 
ป.6 ในสังกัด (สพฐ.) 

(อุดหนุน) 
โรงเรียนบ้าน 
วังสีสด 

- 468,000 480,000 480,000 480,000 ร้อยละ 100 
ของจ านวนเด็ก
ทีร่ับประทาน
อาหารกลางวัน 

นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
และได้รับสาร 
อาหารครบ 5 หมู ่

กอง 
การศึกษาฯ 

14 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียน 
บ้านโป่งวัวแดง 

เพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวันให้ส าหรบัเด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 – 
ป.6 ในสังกัด (สพฐ.) 

(อุดหนุน) 
โรงเรียนบ้าน
โป่งวัวแดง 

- 352,000 370,000 370,000 370,000 ร้อยละ 100 
ของจ านวนเด็ก
ที่รับประทาน
อาหารกลางวัน 

นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
และได้รับสาร 
อาหารครบ 5 หมู ่

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 6 ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และกีฬา 

   6.1  แผนงานการศึกษา  :   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา (งานโรงเรียน  งานนิเทศกิจกรรมเด็กและเยาวชน การบรกิารผลิตสื่อการสอน ฯลฯ)              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการสนับสนุน 
ค่าจัดการเรียนการสอน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 

เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 
ให้ส าหรับเด็กปฐมวยั 
อายุ 2 – 5 ปี ของ 
ศพด.อบต.คลองม่วง 

เด็กนักเรยีน
ศพด.ของ อบต. 
คลองม่วง 

- 142,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 100 
ของจ านวน 
เด็กปฐมวัย 
อายุ 2 – 5 ป ี

เด็กนักเรยีนมี
ทักษะและมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 
 

กอง
การศึกษาฯ 

16 โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 
ให้ส าหรับเด็กปฐมวยั 
อายุ 3 – 5 ปี ของ 
ศพด.อบต.คลองม่วง
(ค่าหนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน, 
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน)   

เด็กนักเรยีน
ศพด.ของ อบต. 
คลองม่วง 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
ของจ านวน 
เด็กปฐมวัย 
อายุ 3 – 5 ป ี

เด็กมีหนังสือ
เรียน อุปกรณ์
การเรยีน
เครื่องแบบ
นักเรียน และ
ได้ท ากิจกรรม
ที่ส่งเสรมิ
พัฒนาการที่ดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 6 ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และกีฬา 

   6.1  แผนงานการศึกษา  :   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา (งานโรงเรียน  งานนิเทศกิจกรรมเด็กและเยาวชน การบรกิารผลิตสื่อการสอน ฯลฯ)              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลคลองม่วง 
 

เพื่อเสรมิสร้าง
วิสัยทัศน์และสภาวะ
แวดล้อมท่ีดีของ ศพด. 

ศพด. 
อบต.คลองม่วง 

- 
 

400,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  80
เด็กได้รับ
บรรยากาศที่ดี
ในการเรียน 

ศพด. มี
สิ่งแวดล้อมท่ีดี
และเสรมิสร้าง
บรรยากาศใน
การเรยีนการ
สอน 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวม จ านวน 17 โครงการ   - 6,116,000 5,960,000 5,960,000 5,960,000    

 
  

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 6 ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และกีฬา 

   6.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ :  งานกีฬาและนันทนาการ (การส่งเสริมกจิกรรมกฬีา งานมวลชนด้านกีฬา และนันทนาการ  ฯลฯ)   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
กิจกรรมเคลื่อนไหว
ร่างกาย ออกก าลัง
กาย หรือเล่นกีฬา  
 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กต าบล

คลองม่วง 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดการแข่งขัน
กีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์ ปีละ 
1 ครั้ง 

เด็กได้เข้าร่วม
กิจกรรมการ ออก
ก าลังกาย หรือเล่น
กีฬา  
 

กอง 
การศึกษา 

2 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาภายในต าบลเพื่อ
เสรมิสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน
พนักงานส่วนต าบล 
คณะผู้บริหาร ได้เล่น
กีฬาและกิจกรรม
นันทนาการเพื่อสรา้ง
ความปรองดอง
สมานฉันท์  

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 

พนักงานส่วน
ต าบล  

คณะผู้บริหาร 
ฯลฯ 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 จัดการแข่งขัน
กีฬาภายใน
ต าบล ปลีะ 1 
ครั้ง 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนพนักงาน
ส่วนต าบล คณะ
ผู้บริหาร ฯลฯ ได้
เล่นกีฬาและ
กิจกรรม
นันทนาการ 

กอง 
การศึกษา 

3 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ 
สู่ความเป็นเลิศ 

เพื่อส่งเสริมเด็ก 
เยาวชนประชาชนใน
ต าบลเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา หรือ
แข่งขันประกวด
แสดงผลงานทาง
วิชาการ  

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 

พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง ในต าบล

คลองม่วง 

- 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของ
จ านวน
ผู้เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนฯ ไดร้ับ
การพัฒนากีฬา
และกิจกรรม
นันทนาการในทุก
ระดับ  
 

กอง 
การศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 6 ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และกีฬา 

   6.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ :  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (ส่งเสริมการศาสนา ฌาปนกิจสถาน  อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิตประเพณีท้องถิ่น อนุรักษ์โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และงานศิลป์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน งานปลูกฝังจิตส านึก ฯลฯ)   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการครอบครัว
คุณธรรมน าไทยเข้มแข็ง 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาและปลูกฝัง
เด็กและเยาวชนให้มี
คุณธรรม 

เด็กและเยาวชน 
ในต าบลคลอง

ม่วง 

- 30,000 - - - ร้อยละ 80 
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนมี
จิตส านึกรักถิ่นฐาน
บ้านเกิดรักษา
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง 
การศึกษา 

5 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูภู้มิปญัญาท้องถิ่น
และส่งเสรมิจรยิธรรม 

เพื่อปลูกฝังและ
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 

เด็กและเยาวชน 
ในต าบลคลอง

ม่วง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม 

เด็กและเยาวชน สืบ
สานภูมิปญัญาและ
มรดกทางวัฒนธรรม
ด ารงอยู่คู่สังคมไทย 

กอง 
การศึกษา 

6 โครงการจดักิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ งานพระราช
พิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ 

เพื่อจัดงานเฉลมิ 
พระเกียรติ งานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี และ
พิธีต่างๆ ทาง
วัฒนธรรมที่ส าคัญ
ของชาติ 
 

ประชาชนทุกหมู่
เหล่าในต าบล

คลองม่วง 

- 60,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์
ซึ่งเป็นศูนย์รวมทาง
จิตใจของคนไทย 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 6 ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และกีฬา 

   6.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ :  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (ส่งเสริมการศาสนา ฌาปนกิจสถาน  อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิตประเพณีท้องถิ่น อนุรักษ์โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และงานศิลป์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน งานปลูกฝังจิตส านึก ฯลฯ)       

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการจดักิจกรรม
ส่งเสริมศาสนา 
วัฒนธรรม และ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

เพื่อจัดงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-งานวันลอยกระทง 
-งานน้อยหน่าของดีเมือง
ปากช่อง 
-งานบวงสรวงดวง
วิญญาณท้าวสุรนาร ี
-งานวันท้องถิ่นไทย 
และวันส าคัญทางศาสนา 

ประชาชนทุกหมู่
เหล่าในต าบล

คลองม่วง 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ได้สบืสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และอนุรักษ์มรดก
ของชาติสืบไป 

กอง 
การศึกษา 

8 โครงการจดังาน
ประเพณี วัน
สงกรานต์ วันผูสู้งอายุ
และวันครอบครัว 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของคนไทยให้คงอยู่
สืบไป และแสดงออกซึ่ง
ความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้สูงอาย ุ

ประชาชนทุกหมู่
เหล่าในต าบล

คลองม่วง 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

อนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดีงาม
ของคนไทยให้คง
อยู่สืบไป 

ส านักปลดั 
และกอง
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่ 6 ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และกีฬา 

   6.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ :  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (ส่งเสริมการศาสนา ฌาปนกิจสถาน  อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิตประเพณีท้องถิ่น อนุรักษ์โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และงานศิลป์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน งานปลูกฝังจิตส านึก ฯลฯ)       

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการงานรัฐพิธี 
งานราชพิธีและงาน
ประเพณี วัฒนธรรม  
อ าเภอปากช่อง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
การจัดท าโครงการ
งานรัฐพิธี งานราช
พิธีและงานประเพณี
วัฒนธรรมอ าเภอ
ปากช่อง 

(อุดหนุน) 
อ าเภอปากช่อง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
จ านวน
กิจกรรม 

ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ได้ร่วมกิจกรรมแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติศาสนา 
และพระมหากษัตริย ์
ซึ่งเป็นศูนย์รวมทาง
จิตใจของคนไทย 

กอง
การศึกษา 

รวม จ านวน  9  โครงการ   - 690,000 700,000 700,000 700,000    

 
 

  

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท ์
ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 2 บ้านหนอง
หมาก  
(เช่ือมต าบลวังกะทะ – 
ต าบลระเริง) 
 

1.เพื่อให้ประชาชน 
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 
2.เพื่อพัฒนา
ระบบโลจสิติกส์ของ
ต าบล 

ก่อสร้างถนนเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
กว้าง 6 ม. ยาว 
2,350 ม.  
(แยกวัดหนองหมาก -
แยก บ.คลองมะค่า
หิน) 

- - 6,130,000 6,130,000 6,130,000 เส้นทาง
คมนาคมตาม
แบบมาตรฐาน 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

1.ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก  
2.เชื่อมโยงการ
ขนส่งทั้งภายใน-
ภายนอกต าบล 

อบต. 
คลองม่วง 
กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท ์
ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 2 บ้านหนอง
หมาก  
(เช่ือมต าบลวังกะทะ) 

1.เพื่อให้ประชาชน 
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 
2.เพื่อพัฒนา
ระบบโลจสิติกส์ของ
ต าบล 

ก่อสร้างถนนเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
กว้าง 6 ม. ยาว 
1,800 ม. 
(แยกก านัน -แยก บ.
โป่งกระทิง) 

- - 4,960,000 4,960,000 4,960,000 เส้นทาง
คมนาคมตาม
แบบมาตรฐาน 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

1.ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก  
2.เชื่อมโยงการ
ขนส่งทั้งภายใน-
ภายนอกต าบล 

อบต. 
คลองม่วง 
กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท ์
ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 4 บ้านคลองม่วง 
(จากบ้านคลองม่วง-ไป 
บ้านหนองหมาก) 

1.เพื่อให้
ประชาชน 
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 
2.เพื่อพัฒนา
ระบบโลจสิติกส์
ของต าบล 

ก่อสร้างถนนเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
กว้าง 8 ม. ยาว 
2,250 ม. 
(แยกหมอไหม - แยก
วัดหนองหมาก) 

- - 6,930,000 6,930,000 6,930,000 เส้นทาง
คมนาคม
ตามแบบ
มาตรฐาน 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

1.ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก  
2.เชื่อมโยงการ
ขนส่งทั้งภายใน-
ภายนอกต าบล 

อบต. 
คลองม่วง 
กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท ์
ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 5 บ้านซับพลู 
(จากบ้านซับพลู – ไป
บ้านหนองผักหนอก) 

1.เพื่อให้
ประชาชน 
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 
2.เพื่อพัฒนา
ระบบโลจสิติกส์
ของต าบล 

ก่อสร้างถนนเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
กว้าง 8 ม. ยาว 
3,800 ม. (แยกซบั
พลู -แยกเขาแคบ) 

- - 11,700,000 11,700,000 11,700,000 เส้นทาง
คมนาคม
ตามแบบ
มาตรฐาน 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

1.ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก  
2.เชื่อมโยงการ
ขนส่งทั้งภายใน-
ภายนอกต าบล 

อบต. 
คลองม่วง 
กองช่าง 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท ์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 
6 บ้านโป่งวัวแดง 
(เช่ือมต าบลระเริง) 

1.เพื่อให้ประชาชน 
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภยั 
2.เพื่อพัฒนาระบบโล
จิสติกส์ของต าบล 

ก่อสร้างถนนเสริมผิว
แอสฟลัท์ติกคอนกรตี 
กว้าง 6 ม. ยาว 2,335 
ม. (แยกถนน คสล. -เขต
ป่าไม้ บ.ไทรงาม) 

- - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 เส้นทาง
คมนาคม
ตามแบบ
มาตรฐาน 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

1.ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก  
2.เชื่อมโยงการ
ขนส่งทั้งภายใน-
ภายนอกต าบล 

อบต. 
คลองม่วง 
กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท ์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 
7 บ้านคลอง
สมบูรณ์ (เชื่อม
ต าบลวังไทร) 

1.เพื่อให้ประชาชน 
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภยั 
2.เพื่อพัฒนาระบบโล
จิสติกส์ของต าบล 

ก่อสร้างถนนเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 
ม. (แยกคลองไก่แจ้ – 
บ.หินดาดต าบลวังไทร) 

- - 5,220,000 5,220,000 5,220,000 เส้นทาง
คมนาคม
ตามแบบ
มาตรฐาน 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

1.ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก  
2.เชื่อมโยงการ
ขนส่งทั้งภายใน-
ภายนอกต าบล 

อบต. 
คลองม่วง 
กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท ์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 
บ้านศาลเจ้า (จากบ้าน
ศาลเจ้า – บ้านวังสีสด) 

1.เพื่อให้ประชาชน 
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 
2.เพื่อพัฒนา
ระบบโลจสิติกส์ของ
ต าบล 

ก่อสร้างถนนเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
กว้าง 6 ม. ยาว 
1,500 ม. (ต่อจาก
ถนนACเดิม - แยก
หนองขี้เหล็ก) 

- - 3,460,000 3,460,000 3,460,000 เส้นทาง
คมนาคมตาม
แบบมาตรฐาน 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

1.ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก  
2.เชื่อมโยงการ
ขนส่งทั้งภายใน-
ภายนอกต าบล 

อบต. 
คลองม่วง 
กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท ์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 
บ้านล าสะพานหิน  
(จากบ้านล าสะพานหิน 
– ไปบ้านโป่งวัวแดง) 

1.เพื่อให้ประชาชน 
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 
2.เพื่อพัฒนา
ระบบโลจสิติกส์ของ
ต าบล 

ก่อสร้างถนนเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
กว้าง 6 ม. ยาว 
1,500 ม. (สะพาน – 
วัดโป่งวัวแดง) 

- - 7,030,000 7,030,000 7,030,000 เส้นทาง
คมนาคมตาม
แบบมาตรฐาน 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

1.ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก  
2.เชื่อมโยงการ
ขนส่งทั้งภายใน-
ภายนอกต าบล 

อบต. 
คลองม่วง 
กองช่าง 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท ์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 
บ้านหนองผักบุ้ง (เชื่อม
ต าบลระเริง) 

1.เพื่อให้ประชาชน 
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 
2.เพื่อพัฒนา
ระบบโลจสิติกส์ของ
ต าบล 

ก่อสร้างถนนเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
กว้าง 6 ม. ยาว 
2,000 ม. (แยกวัด
หนองผักบุ้ง – ไปบา้น
หนองกระจงต าบล
ระเริง) 

- - 5,200,000 5,200,000 5,200,000 เส้นทาง
คมนาคม
ตามแบบ
มาตรฐาน 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

1.ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก  
2.เชื่อมโยงการ
ขนส่งทั้งภายใน-
ภายนอกต าบล 

อบต. 
คลองม่วง 
กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท ์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 19 
บ้านหนองไทรเหนือ 
(เช่ือมต าบลวังไทร) 

1.เพื่อให้ประชาชน 
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 
2.เพื่อพัฒนา
ระบบโลจสิติกส์ของ
ต าบล 

ก่อสร้างถนนเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
กว้าง 6 ม. ยาว 
2,150 ม.  
(แยกธายาม่า -เขต บ.
หินดาด) 

- - 5,600,000 5,600,000 5,600,000 เส้นทาง
คมนาคม
ตามแบบ
มาตรฐาน 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

1.ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก  
2.เชื่อมโยงการ
ขนส่งทั้งภายใน-
ภายนอกต าบล 

อบต. 
คลองม่วง 
กองช่าง 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท ์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 
19 บ้านหนองไทร
เหนือ (เช่ือมต าบล
วังไทร) 

1.เพื่อให้ประชาชน 
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 
2.เพื่อพัฒนา
ระบบโลจสิติกส์ของ
ต าบล 

ก่อสร้างถนนเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 
ม. ยาว 2,650 ม. (แยก
จ่าส่ง -เขตบ้านมอทราย
ทองต าบลวังไทร) 

- - 9,630,000 9,630,000 9,630,000 เส้นทาง
คมนาคม
ตามแบบ
มาตรฐาน 
จ านวน 1 
เส้นทาง 

1.ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก  
2.เชื่อมโยงการ
ขนส่งทั้งภายใน-
ภายนอกต าบล 

อบต. 
คลองม่วง 
กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรตี
เสรมิเหล็ก (คสล.) 
หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสด 

1.เพื่อให้ประชาชน 
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 
2.เพื่อเช่ือมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน/
ชุมชน 

สะพานกว้าง 6 ม. ยาว 
20 ม. 

- - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 สะพาน 
คสล.ตาม
แบบ
มาตรฐาน 
จ านวน 1 
แห่ง 

1.ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก  
2.เชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน/
ชุมชน 

อบต. 
คลองม่วง 
กองช่าง 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรตี
เสรมิเหล็ก (คสล.) 
หมู่ที่ 12 บ้านศาล
เจ้า 

1.เพื่อให้ประชาชน 
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 
2.เพื่อเช่ือมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน/
ชุมชน 

สะพานกว้าง 6 ม. ยาว 
25 ม. 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สะพาน 
คสล.ตาม
แบบ
มาตรฐาน 
จ านวน 1 
แห่ง 

1.ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก  
2.เชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน/
ชุมชน 

อบต. 
คลองม่วง 
กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้าง
สะพานเหล็ก หมู่ที่ 
12 บ้านศาลเจ้า 

1.เพื่อให้ประชาชน 
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 
2.เพื่อเช่ือมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน/
ชุมชน 

สะพานกว้าง 5 ม. ยาว 
25 ม. 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สะพาน 
เหล็ก 
ตามแบบ
มาตรฐาน 
จ านวน 1 
แห่ง 

1.ประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดส้ะดวก  
2.เชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน/
ชุมชน 

อบต. 
คลองม่วง 
กองช่าง 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขันเศรษฐกจิ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ที่  5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  
      5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐาน (ประเภทถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต , ถนนลาดยางเคพซีล , ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) , ถนนหินคลุก 
ฯลฯ ) 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 19 บ้าน
หนองไทรเหนือ 

1.เพื่อให้ประชาชน 
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 
2.เพื่อเช่ือมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน/
ชุมชน 

สะพานกว้าง 6 
ม. ยาว 15 ม. 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สะพาน คสล.
ตามแบบ
มาตรฐาน 
จ านวน 1 
แห่ง 

1.ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก  
2.เชื่อมต่อ
ระหว่าง
หมู่บ้าน/
ชุมชน 

อบต. 
คลองม่วง 
กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 20  
บ้านวังมะนาว 

1.เพื่อให้ประชาชน 
ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 
2.เพื่อเช่ือมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน/
ชุมชน 

สะพานกว้าง 6 
ม. ยาว 20 ม. 

- - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 สะพาน คสล.
ตามแบบ
มาตรฐาน 
จ านวน 1 
แห่ง 

1.ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาได้
สะดวก  
2.เชื่อมต่อ
ระหว่าง
หมู่บ้าน/
ชุมชน 

อบต. 
คลองม่วง 
กองช่าง 

รวม จ านวน  16  โครงการ   - - 82,660,000 82,660,000 82,660,000    
 

แบบ ผ. ๐๒/1 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้นั่งท างาน  ขนาดกว้างไม่น้อย กว่า 50 
ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 
80 ซม. จ านวน 4 ตัว (ราคาที่ไดม้าจากการ
สืบราคาท้องตลาด) 

- 5,000 2,500 - 2,500 ส านักปลดั 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้พลาสติก จ านวน 200 ตัว (ราคาที่ได้มา
จากการสืบราคาท้องตลาด) 

- 80,000 - - - ส านักปลดั 

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะท างาน กว้างไม่น้อยกว่า 180 ซม. สูง ไม่
น้อยกว่า 75 ซม. มีกล่อง 2 ลิ้นชกัด้านขวามือ
และซ้ายมือ จ านวน 1  ตัว (ราคาที่ได้มาจาก
การสืบราคาท้องตลาด) 

- 7,900 - - - ส านักปลดั 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะท างานเหล็ก 4 ฟุต ขนาด120x60x75 
จ านวน 2  ตัว (ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา
ท้องตลาด) 

- - 5,000 - 5,000 ส านักปลดั 

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน  2  ตู้ (บัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ) 

- - - 11,000 - ส านักปลดั 

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะประชุมเมลามีนทรงรูปตัวยู จ านวน  1  
ชุด ประกอบด้วยโต๊ะเขา้มุม ขนาด 
60x150x75 ซม. 2 ตัว โต๊ะขนาด 
60x230x75 ซม. 6 ตัว (ราคาทีไ่ด้มาจาก
การสืบราคาท้องตลาด) 

- - - 22,000 - ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
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บัญชีครภุัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 1  เครื่อง (บัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ) - 9,500 - - - ส านักปลดั 

8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จ านวน 1  เครื่อง 
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ) - 12,000 - - - ส านักปลดั 

9 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จ านวน 1  เครื่อง (บัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ) - 13,000 - - - ส านักปลดั 

10 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณา
และ
เผยแพร ่

กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ลา้น
พิกเซล จ านวน 1 ตัว ชุด (ราคาทีไ่ด้มาจากการสืบ
ราคาท้องตลาด) 

- - - 19,300 - ส านักปลดั 

11 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหน
ะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล
แค็บ(บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑข์องส านัก
งบประมาณ) 

- - 868,000 - - ส านักปลดั 

12 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

ชุดเครื่องเสยีงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน 
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วยล าโพงขนาดไม่น้อยกว่า 
10 น้ิว ก าลังขับสูงสุดไม่ต่ ากว่า 300 วัตต์ (ราคาที่
ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด) 

- - - 12,000 - ส านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๓ 
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บัญชีครภุัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

13 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิวจ านวน  
3  เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

- 44,000 - - 22,000 ส านักปลดั 

14 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน  1  เครื่อง (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลั กษณะพื้ น ฐานครุ ภัณฑ์
คอมพิ ว เ ตอร์ ของกระทร วงดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม) 

- - 22,000 - 22,000 ส านักปลดั 

15 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 5
เครื่อง (เกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

- 5,000 2,500 - 5,000 ส านักปลดั 

16 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบท่ี 1 จ านวน  1  เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) 

- - 18,000 - - ส านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๓ 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

17 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  
(Smart Card Reader) จ านวน  5  เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

- 2,100 - 700 700 ส านักปลดั 

18 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน  2  เครื่อง (เกณฑ์ราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) 

- - 8,000 - 8,000 ส านักปลดั 

19 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้นั่งท างาน ขนาดกว้างไม่น้อย กว่า 50 
ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 
80 ซม. จ านวน 2 ตัว (ราคาที่ไดม้าจาก
การสืบราคาท้องตลาด) 

- 5,000 - - - กองคลัง 

20 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ปีละ 4 ตู้ (บญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ) 

- 22,000 22,000 22,000 22,000 กองคลัง 

21 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจติอล (ขาว-ด า) 
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที  จ านวน 1  
เครื่อง (บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ
ส านักงบประมาณ) 

- 120,000 - - - กองคลัง 
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บัญชีครภุัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

22 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  
ปีละ  1  เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) 

- 17,000 17,000 17,000 17,000 กองคลัง 

23 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า      
(18 หน้า/นาที) ปีละ 1 เครื่อง  (เกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) 

- 2,600 2,600 2,600 2,600 กองคลัง 

24 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
งบประมาณ (ปี 62) จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ (ปี 63-65) ปลีะ 5 เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

- 2,500 12,500 12,500 12,500 กองคลัง 

25 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)   
ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

- 6,300 - - - กองคลัง 

แบบ ผ. ๐๓ 
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บัญชีครุภณัฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

26 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  
(Smart Card Reader) จ านวน 3 เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

- - 700 700 700 กองคลัง 

27 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซ ี หรือ
ก าลังเครื่องยนตส์ูงสดุไมต่่ ากว่า 90 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดบัเบิ้ลแค็บ
(บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ) 

- 729,000 - - - กองคลัง 

28 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ปีละ  2  ตู้  (บัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ) 

- - 11,000 11,000 11,000 กองการศึกษาฯ 

29 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต ปีละ  2  ตู้  
(บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ) 

- - 10,500 10,500 10,500 กองการศึกษาฯ 

30 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมช่องวาง CPU  4 ฟุต 
ขนาด 120x60x75 จ านวน 2  ตัว (ราคา
ที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด) 

- - 5,000 - 5,000 กองการศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. ๐๓ 
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บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

31 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้นั่งท างาน ขนาดกว้างไม่น้อย กว่า 50 
ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 
80 ซม. จ านวน 3 ตัว (ราคาที่ไดม้าจาก
การสืบราคาท้องตลาด) 

- - 5,000 - 2,500 กองการศึกษาฯ 

32 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะท างาน กว้างไม่น้อยกว่า 180 ซม. สูง 
ไม่น้อยกว่า 75 ซม. มีกล่อง 2 ลิน้ชักด้าน
ขวามือและซ้ายมือ จ านวน 1  ตัว (ราคาที่
ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด) 

- - 7,900 - - กองการศึกษาฯ 

33 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะ พร้อมเก้าอี้ ส าหรับเด็กนักเรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ราคาที่ได้มาจากการสืบ
ราคาท้องตลาด) 

- 80,000 - - - กองการศึกษาฯ 

34 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV  ขนาด 40 น้ิว ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล จ านวน 1 
เครื่อง (บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ
ส านักงบประมาณ) 

- - - 14,000 - กองการศึกษาฯ 

35 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  
(Smart Card Reader) จ านวน 3 เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

- - 700 700 700 กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๓ 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

36 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  
ปีละ  2  เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) 

- - 34,000 - 34,000 กองการศึกษาฯ 

37 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้นั่งท างาน  ขนาดกว้างไม่น้อย กว่า 50 
ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 
80 ซม. จ านวน 2 ตัว (ราคาที่ไดม้าจาก
การสืบราคาท้องตลาด) 

- - 2,500 2,500 - กองสาธารณสุขฯ 

38 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะท างาน กว้างไม่น้อยกว่า 180 ซม. สูง 
ไม่น้อยกว่า 75 ซม. มีกล่อง 2 ลิน้ชักด้าน
ขวามือและซ้ายมือ จ านวน 1  ตัว (ราคาที่
ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด) 

- - 7,900 - - กองสาธารณสุขฯ 

39 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะท างานเหล็ก 4 ฟุต ขนาด
120x60x75 จ านวน 1  ตัว (ราคาที่ได้มา
จากการสืบราคาท้องตลาด) 

- - - 5,000 - กองสาธารณสุขฯ 

40 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 3 
เครื่อง (เกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

- - 5,000 2,500  กองสาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ. ๐๓ 
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บัญชีครุภณัฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

41 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จ านวน  2  เครื่อง (เกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) 

- - 17,000 17,000 - กองสาธารณสุขฯ 

42 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  
(Smart Card Reader) จ านวน 3 เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

- - 700 700 700 กองสาธารณสุขฯ 

43 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 
36,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง (บัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ) 

- 47,000 - - - กองช่าง 

44 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1  (จอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า 
19 น้ิว) จ านวน  2  เครื่อง (เกณฑ์ราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) 

- 22,000 - 22,000 - กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
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บัญชีครุภณัฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

45 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  
(Smart Card Reader) จ านวน 3 เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

- - 700 700 700 กองช่าง 

46 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 2 
เครื่อง (เกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

- - 2,500 2,500 - กองช่าง 

47 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)   
ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

- - - 6,300 - กองช่าง 

48 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส ารวจ 

เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทยีมแบบ
พกพา จ านวน  1  เครื่อง (บัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ) 

- - - - 24,500 กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 
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บัญชีครุภณัฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

49 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส ารวจ 

ล้อวัดระยะทาง เส้นผ่าศูนย์กลางของวง
ล้อมีขนาดไม่น้อยกว่า 320 มิลลิเมตร วัด
ระยะได้ถึง 9999.9 เมตร อ่านคา่ได้
ละเอียด 10 ซม. สามารถวัดระยะได้ทั้ง
ระบบเดินหน้าและถอยหลัง จ านวน 1 
เครื่อง (ราคาที่ได้มาจากการสบืราคา
ท้องตลาด) 

- - - 8,000 - กองช่าง 

50 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส ารวจ 

เทปวัดระยะ ความยาว 100 เมตร/330 
ฟุต ชนิดไฟเบอร์กลาส มดี้ามจบั จ านวน 
1 ตลับ (ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา
ท้องตลาด) 

- - - - 3,000 กองช่าง 

51 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส ารวจ 

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์แบบพกพา 2 
in 1 สามารถวัดระยะไดสู้งสุดถึง 50 
เมตร และวัดองศาได้ จ านวน 1 เครื่อง 
(ราคาที่ไดม้าจากการสืบราคาท้องตลาด) 

- - 5,500 - - กองช่าง 

 รวม - 1,231,900 1,096,700 223,200 212,600  
 

  

แบบ ผ. ๐๓ 
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ส่วนที่ ๔ 
 

  
 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท า แผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์      การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด   แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง   เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา เพื่อน าไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกา รจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑              โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 

  

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลอืกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบัจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒) 
 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒) 
 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 
 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศสุัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) 
 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) 
 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 
 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 
 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รว่มตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓) 
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ประเด็น 

การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 

 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถงึความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                      
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) 
 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓) 
 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(๓) 
 

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) 
 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-

Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓) 

 

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 

๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๔ วสิัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 

 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง จะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. 
๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

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

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาตมิั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะไดร้ับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
  

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
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แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็น 

การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะหศ์ักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพือ่น ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ   
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ  
ก็คือผลผลตินั่งเองว่าเป็นไปตามทีต่ั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนท่ีไมส่ามารถด าเนินการได้มจี านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency)  
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้
เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ประชาชนพ่ึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง  
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบตัิราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่
กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ี
ติดต่อกัน 

๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่

ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 

 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 

 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุามวสิัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชดัเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มผีลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายใหชั้ดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรา้งศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกดิความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี ๑๒ 
โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา 
(๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเปา้หมายอนาคต
ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยดึหลักการน าไปสู่ปฏิบตัิให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับ
ดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลือ่มล้ าทาง
สังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้าง
ความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภณัฑ์ไปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม (๓) เปลีย่นจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวจิัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
ได้ก าเนดิขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพฒันาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดสว่นหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพฒันาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) 
(๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความ
โปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การ
ก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ก็
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  
โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน า
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไรซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้ง
เชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ อปท. 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑.ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

        

  

๒.ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม
ให้เป็นเมืองที่น่าอยู ่

        
  

๓.ด้านการพัฒนา
เกษตร 
อย่างยั่งยืนตาม
แนวทางพระราชด าริ   

        

  

๔.ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม  

        
  

5.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์ 
เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม 

        

  

6.ด้านพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และกีฬา 

        

  

รวม           

 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ   
๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
ม่วงในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
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(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  วาตภัย  น้ าท่วม  

อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวาง
แผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือ
ต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  และ
สัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ ไข
ปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนท่ีระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ  
ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  
ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดยา
เสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบ
ถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทาง
การคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน 
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี  กีฬา  สถานท่ีผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/
ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ 
ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ 
ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  
ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้า
แผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาท่ีผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่
จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมท่ียังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่ง
กลิ่นเหม็นร าคาญ  ยาเสพติดที่ยังมีในพ้ืนท่ี  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ฯลฯ ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา
น ามาทบทวนเพื่อให้ภารกิจครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  
 
 

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

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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ภาคผนวก 
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