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แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  โดยสามารถน าข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
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เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ด าเนินการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)  เทศบาลต าบลปรุใหญ่ เพื่อให้มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับ
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มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถ่ิน และใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้ง วางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน นโยบายระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป   
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ส่วนที่ ส่วนที่ 11  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
ต าบลปรุใหญ่ เป็นต าบลหนึ่งในต าบลของอ าเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งแต่เดิมต าบลปรุใหญ่มีอาณาเขต

กว้างขวางมาก ต่อมาเทศบาลเมืองนครนครราชสีมาในสมัยนั้น  ได้ขยายเขตเทศบาลท าให้กินพ้ืนที่ต าบล   
หนองจะบกและต าบลปรุใหญ่จาก  17 หมู่บ้าน  เหลือ  7 หมู่บ้าน กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะสภา
ต าบลปรุใหญ่  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลปรุใหญ่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเล็ก และกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นใหม่ เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน  2539 และประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2539  

ปัจจุบันได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลปรุใหญ่ เป็นเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 18  
กรกฎาคม 2551 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 

ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
โดยอยู่ห่างจากอ าเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 12 กิโลเมตร 

ต าบลปรุใหญ่ มีพ้ืนที่ต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 10,393.75 ไร่ หรือ 16.63 
ตารางกิโลเมตร เป็นต าบลค่อนข้างเล็ก โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้  

หมู่ บ้าน เนื้อที ่(ไร่) คิดเป็น (ตร.กม.) อันดับ 
1 คนชุม 2,130 3.408 2 
2 ตะคองเก่า 2,300 3.680 1 
3 หนองหอย 820 1.312 7 
4 วิโรจน์พัฒนา 1,250 2.000 5 
5 พบสุข 1,400 2.240 4 
6 เลียบ 980 1.568 6 
7 แสนสุข 1,513.75 2.422 3 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ต าบลปรุใหญ่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 3 และ 6 จะมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ าตาม

ธรรมชาติไหลผ่าน คือ ล าปรุ , ล าบริบูรณ์ , ล าตะกุด และคลองตาเมือง  ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น   
ไหลผ่าน เป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญต่อการด ารงชีพของราษฎร ซึ่งเป็นผลให้ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
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ส่วนที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 , 5 และ 7  ลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบเรียบ  มีป่าไม้ คือ สวน
รุกขชาติปรุใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของพ้ืนที่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลหนองจะบก และต าบลพุดซา    
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเลียบคลองชลประทานฝั่งเหนือถนนลาดยางโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับต าบลสุรนารี ต าบลหนองจะบก และต าบลหนองไผ่ล้อม 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับต าบลสุรนารี และเทศบาลนครนครราชสีมา 
  ติดต่อกับต าบลสีมุม และต าบลพลกรัง   
รายละเอียดการบรรยายแนวเขต 
ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลหนองจะบก และต าบลพุดซา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
   จากหลักเขตที่ 1 เริ่มต้นจากคลองบริบูรณ์ บริเวณพิกัด SB 835619 ตัด

ตามถนนบ้านของนายประกาย ชื่นชม ไปตามถนนจนถึงบริเวณสามแยก ที่พิกัด SB  
836612 แล้วตัดผ่านฝายน้ าล้นบริเวณพิกัด SB 838607 ตัดผ่านบริเวณถนนคอนกรีต
ข้างวัดตาลโหรน บริเวณพิกัด SB 838605 ตัดผ่านถนนบายพาสไปจดถนนลาดยางหน้า
หมู่บ้านกรีนแลนด์ บริเวณพิกัด SB 840603 แล้วตัดลงมาผ่านทุ่งนาและบ้านทรงไทย
บริเวณพิกัด SB 841601 ตัดตรงไปถึงบริเวณคลองซอยข้างปั้มน้ ามัน ผ่านไร่ศรีทอง  
บริเวณพิกัด SB 844599 ตรงไปตามถนนข้างคลองชลประทาน บริเวณร้านอาหารครัว
กลางสวนจดถนนลาดยาง 

ด้านทิศตะวันออก    ติดต่อกับเลียบคลองชลประทานฝั่งเหนือ ถนนลาดยางโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 
   จากหลักเขตที่ 2 บริเวณพิกัด SB 847594 ที่ป้ายบอกอาณาเขต ตัดลงมา

ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ รวมระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร บริเวณริมล าตะคองฝั่ง
เหนือ  

   จากหลักเขตที่ 3 บริเวณพิกัด SB 836586 ผ่านถนนคอนกรีตข้างสนาม
กีฬาบ้านเลียบที่พิกัด SB 831572 ตัดผ่านล าปรุ ผ่านถนนมุขมนตรี ผ่านทางรถไฟ ตัดลง
ไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 3.8 กิโลเมตร ตามแนวเขตต าบลปรุใหญ่ 

   จากหลักเขตที่ 4 บริเวณพิกัด SB 838546 ไปทางทิศใต้ ตรงตามถนน
คอนกรีตจนถึงสี่แยกร้านคงกระพันธ์ ที่พิกัด SB 840538 แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนน  
ค.ส.ล. จนถึงโครงการบ้านแมกไม้ ที่พิกัด SB 839538 แล้วตัดตรงถนน ค.ส.ล. หลัง
โรงงานเสริมสุข ไปจนถึงถนนไมตรี 2 ที่พิกัด SB 839534 แล้วตัดเฉียงไปทางทิศใต้ ตาม
แนวแบ่งเขตต าบลปรุใหญ่ ต าบลหนองจะบก ต าบลหนองไผ่ล้อม จนสิ้นสุดที่เส้นแบ่งเขต
บริเวณปั๊มน้ ามัน ปตท. 

   จากหลักเขตท่ี 5 ที่พิกัด SB 837524 หน้าปั๊มน้ ามัน ปตท. ตัดผ่านถนนราช
สีมา – ปักธงชัย ที่พิกัด SB 841513 ตัดตามถนนสวนป่ารุกขชาติ จนถึงสามแยกเดช
ณรงค์ ที่พิกัด SB 836512 เลยไปตามถนนเดชณรงค์ ประมาณ 500 เมตร ที่พิกัด SB  
837509 แล้วตัดเฉียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านพิกัด SB 834506 บริเวณต้นไม้
ใหญ่ตามถนนจนถึงบ่อน้ าที่พิกัด SB 832504 แล้วไปสิ้นสุดที่จุดตัดระหว่างเขตต าบล   
ปรุใหญ่ ต าบลหนองจะบก ต าบลสุรนารี บริเวณสามแยก 

 



3 
 
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับต าบลสุรนารี  ต าบลหนองจะบก และต าบลหนองไผ่ล้อมอ าเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
   จากหลักเขตที่ 6 ที่พิกัด SB 826505 เริ่มจากจุดตัดระหว่างเขตต าบล     

ปรุใหญ่ ต าบลหนองจะบก บริเวณสามแยกถนนดินและตัดกับต าบลสุรนารี บริเวณพิกัด  
SB 825509 ตัดขึ้นไปตามถนนสนามกีฬา บริเวณพิกัด SB 823524 แล้วตัดตามแนวของ
ถนนสนามกีฬาถึงหน้าประตูหลังสนามกีฬา บริเวณพิกัด SB 822515 แล้วตัดไปตามทิศ
ตะวันออก ประมาณ 200 เมตร ที่พิกัด SB 826525 บริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่ ตัดขึ้นไปตามทิศเหนือ ที่พิกัด SB 825527 ตัดตามถนนดินจนถึงสามแยกถนน
ซอยพันโทส าอาง ที่พิกัด SB 822535 แล้วตัดตามถนนดินหลังหมู่บ้านเคียงเคหะ  จนถึง
ถนนคอนกรีตข้างวัดคลองส่งน้ า ที่พิกัด SB 825539 วิ่งตามถนนคอนกรีตไปทางทิศ
เหนือจนถึงจุดตัดระหว่างต าบลปรุใหญ่ ต าบลสุรนารี เทศบาลนครนครราชสีมา ที่พิกัด 
SB  824544 รวมระยะทางประมาณ 3.9 กิโลเมตร 

ด้านทิศตะวันตก      ติดต่อกับต าบลสุรนารี และเทศบาลนครนครราชสีมา 

   จากหลักเขตที่ 7 บริเวณพิกัด SB 824544 ไปตามแนวถนนมิตรภาพ พิกัด 
SB 824554 แล้วเลี้ยวขวาไปทางสามแยกปักธงชัย ที่พิกัด SB 828555 ตัดตรงขึ้นไปทาง
ทิศเหนือ รวมระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร 

   จากหลักเขตท่ี 8 บริเวณพิกัด SB 828566 ที่ป้ายอาณาเขต ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวเขตระหว่างต าบลบ้านใหม่กับต าบลปรุใหญ่ ผ่านพิกัด SB 829574 จนจดคลอง
ส่งน้ าชลประทานฝั่งขวา บริเวณพิกัด SB 829579 จากนั้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ไปตามคลองชลประทานจนถึงสะพานขาว ค.ส.ล. ที่พิกัด SB 819578 ตัดตามแนวเขต
ต าบลปรุใหญ่กับต าบลสีมุมที่พิกัด SB 810586 แล้วเลี้ยวขวาตัดตามถนนลาดยาง
ชลประทาน รวมระยะทางประมาณ 2.00 กิโลเมตร 

 
ด้านทิศตะวันตก      ติดต่อกับต าบลสีมุม และต าบลพลกรัง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
   จากหลักเขตที่ 9 ตั้งอยู่บริเวณคลองส่งน้ าชลประทาน บริเวณป้ายบอก

อาณาเขตเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ตรงบ้านแป๊ะ บริเวณพิกัด SB 813587 ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านคลองส่งน้ าชลประทานฝั่งซ้าย แล้วตัดผ่านถนนโยธา ต าบลพล
กรัง บริเวณล าเหมืองพิกัด SB 815598 แล้วตัดตรงมาที่บริเวณพิกัด SB 816598        
ที่บริเวณถนนสายบ้านเลียบ – พุดซา แล้วตัดตรงขึ้นทิศเหนือจนถึงป้ายบอกอาณาเขต
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ บริเวณพิกัด SB 820601 ตามแนวเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างต าบล
พุดซากับต าบลปรุใหญ่ จนสิ้นสุดที่คลองบริบูรณ์ จรดกับหลักเขตที่ 1 ที่บริเวณพิกัด SB 
835619    

  
หมายเหตุ  ทั้งนี้ไม่รวมแนวเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้ง
แร้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิ
ระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจ
เกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน 
ในเดือนกรกฎาคม  และในต าบลปรุใหญ่ปรุใหญ่ บริเวณหมู่ท่ี 5 และหมู่ที่ 7 จะได้รับผลกระทบจากน้ าไหลผ่าน
พ้ืนที่และน้ าท่วมขังรอการระบายในช่วงฤดูฝนเป็นประจ าทุกปี 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนาน
ราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณ  15 องศา    
 1.4 ลักษณะของดิน 

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ดินลูกรัง  และดินเหนียว 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
 หมู่ที่ 1, 2, 3 และ 6 จะมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติไหลผ่าน คือ ล าปรุ , ล า
บริบูรณ์ , ล าตะกุด และคลองตาเมือง  ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้นไหลผ่าน เป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญต่อการ
ด ารงชีพของราษฎร ซึ่งเป็นผลให้ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  
 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

มีป่าไม้ คือ สวนรุกขชาติปรุใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของพ้ืนที่ หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข 
2. ด้านการเมืองการปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
ต าบลปรุใหญ่ มีหมู่บ้าน จ านวน 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

  หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม     นายศักดิ์รพี  ประสงค์หิงษ์  ผู้ใหญ่บ้าน  
  หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า    นายเกรียงศักดิ์  อังคณิกุล ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่ 3 บ้านหนองหอย    นายชัยวัฒน์   จงแจ้งกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา    นายอภิสิทธิ์   ชะอุ้มผล ผู้ใหญ่บ้าน   
  หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข      นายวิษณุ  ตาลพลกรัง ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่ 6 บ้านเลียบ       นายสมเกียรติ   ศุภลักษณ์  ผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข    นายนพดล  ศรีจะบก  ก านันต าบลปรุใหญ่  
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2.2 การเลือกตั้ง 
สถิติการเลือกตั้งที่ผ่านมาจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

(ครั้งล่าสุด) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 สรุปดังนี้ 
  เลือกตั้งนายกเทศมนตรี  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  รวมทั้งสิ้น 7,753 คน   

การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง แยกเป็น 
- ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  จ านวน   5,569  คน   

  -  จ านวนบัตรดี     จ านวน   5,121  บัตร   
-  จ านวนบัตรเสีย  จ านวน     224  บัตร  
-  จ านวนบัตรไม่ลงคะแนน   จ านวน     224  บัตร  

  เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  รวมทั้งสิ้น 7,753 คน   
- ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  จ านวน   5,567  คน   
-  จ านวนบัตรดี     จ านวน   5,022  บัตร   
-  จ านวนบัตรเสีย  จ านวน     237  บัตร  
-  จ านวนบัตรไม่ลงคะแนน   จ านวน     308  บัตร 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
จ านวนประชากรและหลังคาเรือน  ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร  ณ  เดือนตุลาคม 2564 มีจ านวนทั้งสิ้น 

9,857  คน  จ าแนกเป็นชาย 4,719 คน  เป็นหญิง 5,138  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  593  คนต่อตาราง
กิโลเมตร  และมีจ านวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น  5,145  หลังคาเรือน  ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบ 

จ านวนประชากรและหลังคาเรือนจ าแนกรายหมู่บ้าน     
 

 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร (คน) จ านวน 

หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม 

1 คนชุม 785 838 1,623 699 

2 ตะคองเก่า 652 672 1,324 628 

3 หนองหอย 71 104 175 88 

4 วิโรจน์พัฒนา 704 768 1,472 940 

5 พบสุข 1,311  1,473 2,784 1,698 

6 เลียบ 120  112 232 108 

7 แสนสุข  1,076  1,171 2,247 984 

รวม 4,719 5,138 9,857 5,145 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประเภท หญิง (คน) ชาย (คน) ช่วงอายุ (ปี) 

จ านวนประชากรเยาวชน 892 927 อายุต่ ากว่า 18 ปี 

จ านวนประชากร  3,269 3,003 อายุ 18-60 ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอาย ุ 977 789 อายมุากกว่า 60 ปี 

รวม 5,138 4,719 รวมท้ังสิ้น 9,857 คน 
 

3.3 สถิติข้อมูลประชากรย้อนหลัง 5 ปี มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
หน่วย : คน 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร ปี 2560 - 2564 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม 1,671 1,660 1,646 1,639 1,623 

หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า 1,282 1,299 1,328 1,333 1,324 

หมู่ที่ 3 บ้านหนองหอย 178 179 179 180 175 

หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พฒันา 1,433 1,450 1,450 1,476 1,472 

หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข 2,748 2,779 2,770 2,740 2,784 

หมู่ที่ 6 บ้านเลยีบ 223 225 226 233 232 

หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข 2,127 2,200 2,212 2,250 2,247 

รวม 9,662 9,792 9,811 9,851 9,879 

ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร ส านกัทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

 ในพ้ืนที่ต าบลปรุใหญ่ มีโรงเรียนในพ้ืนที่ระดับประถมศึกษา จ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านคนชุม  
ภายใต้การบริหารโดย  นางสารภี   พ่ึงจันดุม ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคนชุม เปิดการเรียนการสอนระดับชั้น ระดับอนุบาล 1–2 และประถมศึกษาปีที่ 1-6  

ระดับชั้น ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
อนุบาล 1 8 7 15 
อนุบาล 2 6 7 13 

รวมอนุบาล 14 14 28 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 10 7 17 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 11 5 16 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 5 2 7 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 11 7 18 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 4 5 9 
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ระดับชั้น ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 8 2 10 
รวมประถมศึกษา 49 28 77 

รวมท้ังสิ้น 63 42 105 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ด้วยเทศบาลต าบลปรุใหญ่    ได้เล็งเห็นความส าคัญของประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบล
ปรุใหญ่  ซึ่งมีบุตรหลานที่ต้องเข้าเรียนในระดับปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทุกด้านและแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง เทศบาลต าบลปรุใหญ่จึงได้
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนต าบลปรุใหญ่ขึ้น  เปิดการเรียนการสอนระดับเตรียมอนุบาล และอนุบาล
ซ่ึงปัจจุบันมีจ านวน 2 ศูนย์ คือ 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคนชุม ตั้งอยู่ ที่ บ้านคนชุม หมู่ที่ 1 ต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   

ระดับชั้น ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
เตรียมอนุบาล (2 ขวบครึ่ง-3 ขวบ) 4 8 12 
อนุบาล (3 ขวบ 1 วัน – 4 ขวบ) 5 7 12 

รวม 9 15 24 

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจ าต าบลปรุใหญ่  ตั้งอยู่   บ้านแสนสุข หมู่ที่7      
ต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   

ระดับชั้น ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
เตรียมอนุบาล (2 ขวบครึ่ง-3 ขวบ) 3 10 13 
อนุบาล (3 ขวบ 1 วัน – 4 ขวบ) 12 11 23 

รวม 15 21 36 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลปรุใหญ่ 

ตั้งอยู่ที่บ้านตะคองเก่า  หมู่ที่ 2  ต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  
จัดการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาภาคปกติมีโอกาสศึกษาต่อ  เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้     
ซึ่งเปิดทั้งทางวิชาการและการฝึกอาชีพโดยทั่วไป 

4.2 สาธารณสุข 
 ต าบลปรุใหญ่ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
หลักร้อย ต าบลปรุใหญ่ โดยมี นางรัตนา  พานิชนอก เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
หลักร้อย 

จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในต าบลปรุใหญ ่ รวมจ านวน 147 คน 
โดยมี นายพิภพ  ดุมภ์ใหม่ เป็นประธาน อสม. ต าบลปรุใหญ่    
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวน อสม. ชื่อประธาน อสม. 
หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม 32 คน นายพิภพ  ดุมภ์ใหม่ 
หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า 35 คน นายประเสริฐ  บุญเหลือ 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองหอย 4 คน นางสมฤดี  สินปรุ 
หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พฒันา 20 คน นางฉวีวรรณ  ชมสน 
หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข 26 คน นางอุบล  นามใหม่ 
หมู่ที่ 6 บ้านเลยีบ 8 คน นางนิตยา  เทียนปรุ 
หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข 22 คน นางปราณี  เคนเหลื่อม 

รวมทั้งหมด 147 คน 
 

จ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564) 
- เบาหวาน    จ านวน     92  คน 
- ความดันโลหิตสูง   จ านวน    188 คน 
- เบาหวานและความดันโลหิตสูง  จ านวน    141 คน 
- หลอดเลือดสมอง   จ านวน     38 คน 
- มะเร็งเต้านม    จ านวน      -  คน 
- มะเร็งปากมดลูก   จ านวน      -  คน 

ที่มา : ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลหลักร้อย ต าบลปรุใหญ่  
4.3 อาชญากรรม 

  เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และ
ท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว โดยพิจารณาจัดตั้ง
งบประมาณในการการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน/หมู่บ้าน  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก 
รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเ พ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ            

4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาลได้รับความร่วมมือจากผู้น าท้องที่   ประชาชน  

หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลได้ด าเนินการจัดตั้ง
งบประมาณเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้ง
เบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  เป็นต้น    

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  เทศบาลได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. จัดท าโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
5. ตั้งงบประมาณช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง ในการปรับปรุง

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย       
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จ านวนผู้สูงอายุ และผู้พิการ (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564) 
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้สูงอายุ (คน) ผู้พิการ (คน) รวม (คน) 

หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม 243 25 268 
หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า 174 32 206 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองหอย 39 2 41 
หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา 233 28 261 
หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข 355 48 403 
หมู่ที่ 6 บ้านเลียบ 39 4 43 
หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข 301 47 348 

รวม 1,384 186 1,570 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมของต าบลปรุใหญ่ มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 สะดวกในการเดินทางเข้าตัวเมือง

และการเดินทางติดต่อระหว่างหมู่บ้าน โดยอยู่ห่างอ าเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 12 กิโลเมตร 
การคมนาคม / การจราจร 
5.1.1 ถนน 
จ านวนถนนลูกรัง 5 กิโลเมตร 

จ านวนถนนลาดยาง 6  กิโลเมตร 
จ านวนถนนคอนกรีต 35 กิโลเมตร 
จ านวนถนนอื่นๆ 10 กิโลเมตร 
5.1.2 สะพาน 

   
จ านวนสะพานคอนกรีต 6 แห่ง 

5.2 การไฟฟ้า 
เขตต าบลปรุใหญ่  เป็นชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งต าบล ประชากรมีไฟฟ้า

ใช้ครบทุกครัวเรือนท าให้ประชาชนมีสิ่งอ านวยความสะดวก คือ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน 
5.3 การประปา 
ประชาชนในต าบลปรุใหญ่ ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากการประปาของเทศบาล

ต าบลปรุใหญ่ ได้แก่ หมู่ที่ 1,4,5,6,7 และประปาหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 และมีบางส่วนได้รับการบริการจากการ
ประปาเทศบาลนครนครราชสีมา 

5.4 โทรศัพท์ 
ตู้โทรศัพท์                  19 ตู้ 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ 
  สถานีวิทยุ/วิทยุชุมชน       1      แห่ง 
  สถานที่บริการอินเตอร์เน็ตต าบล (เทศบาลต าบล)          1     แห่ง 
  สถานีขนส่ง  - ไม่มี – 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 
ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ 1.04 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  

ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง ดังนี้ 
-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      1.04 ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      0.01 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
6.2 การประมง 

  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงเป็นอาชีพหลัก (บ่อตกปลา)  
6.3 การปศุสัตว์ 
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  

เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เป็นต้น 
6.4 การบริการ 
มีสถานประกอบการ ดังนี้ 

1. โรงน้ าแขง็กิจวารี     ตั้งอยู่ที่  หมู่  1  บ้านคนชุม   
2. ปั๊มน้ ามัน พงศ์กิตเซอร์วิส    ตั้งอยู่ที่  หมู่  1  บ้านคนชุม 
3. ซีอาร์ซีไทวัสดุ จ ากัด   ตั้งอยู่ที่  หมู่  1  บ้านคนชุม 
4. ร้านอาหารครัวสวนสน    ตั้งอยู่ที่  หมู่  2  บ้านตะคองเก่า   
5. ร้านอาหารวังมัจฉา     ตั้งอยู่ที่  หมู่  2  บ้านตะคองเก่า   
6. ปั้มน้ ามัน อาทิตย์ไฮเวย์    ตั้งอยู่ที่  หมู่  2  บ้านตะคองเก่า 
7. บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่  หมู่  4  บ้านวิโรจน์พัฒนา 
8.  บจก. หนึ่งวัสดุก่อสร้าง    ตั้งอยู่ที่  หมู่  4  บ้านวิโรจน์พัฒนา 
9.  บจก.ปิโตรเลียม ไทยคอร์ปอเรชั่น ตั้งอยู่ที่  หมู่  5  บ้านพบสุข 
10. ร้านอาหารหัวปลาช่องนนทรี  ตั้งอยู่ที่  หมู่  5  บ้านพบสุข 
11. โรงแรมเซฟวัน พาร์คเพลส  ตั้งอยู่ที่  หมู่  5  บ้านพบสุข 
12.  ร้านอาหารสวนแสนรัก    ตั้งอยู่ที่  หมู่  7  บ้านแสนสุข   

6.5 การท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน ดังนี้ 
1. สวนรุกขชาติปรุใหญ่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข  
2. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข  

                    
3. เขื่อนโพธิ์เตี้ย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม  
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4. เขื่อนคนชุม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม 

                    
5. วัดป่าแสงธรรมพรหมรังสี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข  

     
6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ประกอบด้วย บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา  

ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ มีกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 6 กลุ่ม 
กลุ่มองค์การในท้องถิ่น 

 หมู่ 1  บ้านคนชุม ผลิตภัณฑ์      แปรรูปแหนม  , ดอกไม้จันทน์ , พวงหรีด  
       พับริบบิ้นเหรียญ , ของช าร่วยต่าง ๆ  

หมู่ 2  บ้านตะคองเก่า ผลิตภัณฑ์      ปลูกผักปลอดสารพิษ , ไส้กรอกอีสาน  , 
      ของช าร่วยต่าง ๆ       
หมู่ 3  บ้านหนองหอย ผลิตภัณฑ์      สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุมะพร้าว ,ดอกไม้ประดิษฐ์ 
หมู่ 4  บ้านวิโรจน์พัฒนา   ผลิตภัณฑ์      ของประดับบ้านประดิษฐ์จากลูกปัด ,  

       ตัดเย็บเสื้อผ้า  , กระเป๋า , ของช าร่วยต่าง ๆ 
หมู่ 5  บ้านพบสุข ผลิตภัณฑ์      กระปุกออมสิน , โคมไฟ , กรอบรูป ,ชั้นวางของ 
หมู่ 6  บ้านเลียบ  ผลิตภัณฑ์              ขนมใส่ไส้ , ข้าวต้มมัด 
หมู่ 7  บ้านแสนสุข ผลิตภัณฑ์      เพาะเห็ดนางฟ้า   , น้ าพริกต่าง ๆ 
6.8 แรงงาน 

  ในพ้ืนเขตต าบลปรุใหญ่ แรงงานส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง ท างานบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม 
และแรงงานภาคการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่เป็นกึ่งเมืองก่ึงชนบท 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

  ประชาชนในต าบลปรุใหญ่ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน จ านวน 5 แห่ง คือ 
1.  วัดบ้านคนชุม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม  
2.  วัดตาลโหรน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านตะคองเก่า  
3.  วัดคลองส่งน้ า ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านพบสุข  
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4.  วัดพบสุข ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข  
5.  วัดป่าแสงธรรมพรหมรังสี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านเสนสุข  

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาโคราช    

7.4 สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP และของท่ีระลึก 
- ขนมเปี๊ยะพรนภัส หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม 
- น้ าพริกไทไฮโซ หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม 
- จรัสแสงแชมพูสมุนไพร หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา 
- หมี่โคราชพร้อมปรุง หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ า 

จ านวนแม่น้ าที่ไหลผ่าน 2 สาย 
จ านวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง 11 แห่ง/สาย 
จ านวนคลองชลประทาน 8 แห่ง 
จ านวนบ่อบาดาลสาธารณะ 20 แห่ง 
จ านวนบ่อบาดาลเอกชน 25 แห่ง 

จ านวนบ่อน้ าตื้นสาธารณะ 1 แห่ง 
จ านวนบ่อน้ าตื้นเอกชน 10 แห่ง 

8.2 ป่าไม้ 
      มีป่าไม้ คือ สวนรุกขชาติปรุใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของพ้ืนที่ หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข 
8.3 ภูเขา 
      ไม่มีภูเขาในเขตพ้ืนที่ 
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  

ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยท่ีเป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  มี
มลภาวะด้านอากาศ บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา เนื่องจากมีโรงงานผลิตน้ าดื่ม จ านวน  1 แห่ง แหล่งน้ าใช้
ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง  ปัญหาด้านขยะมูลฝอย  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  
การแก้ไขปัญหาเทศบาลได้จัดท าโครงการคัดแยกขยะครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะในเขตเทศบาล 
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9. อ่ืน ๆ 
9.1 การเมืองและการบริหารงานของเทศบาล 
ประกอบด้วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี จากผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ

นายกเทศมนตรีต าบลปรุใหญ่ ที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2556 ท าให้เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
มีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครบตามจ านวน โดยมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ประกอบด้วย  

คณะผู้บริหาร   
1. นางฉมามาศ  อินทรักษา นายกเทศมนตรีต าบลปรุใหญ่ 
2. นายจามร  คงกระพันธ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลปรุใหญ่ 
3. นายสมมิตร  แหลมจะบก รองนายกเทศมนตรีต าบลปรุใหญ่ 
4. นางกานต์พิชชา  เตรนาวิทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลปรุใหญ่ 
5. นายปราการ  ปิ่นสุวรรณแสง  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลปรุใหญ่ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
1. นายวรวิทย์  อภิชาติโยธิน ประธานสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
2. นายสุเมธ  พุฒิจีบ  รองประธานสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
3. นางบุปผา   จอมไธสง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ เขต 1 
4. นายธีระพงศ์  อังคณิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ เขต 1 
5. นายศุภเศรษฐ์  ศิริพงศ์พิริยะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ เขต 1 
6. นายวัฒนา  สินปรุ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ เขต 1 
7. นางฉวีวรรณ  ชมสน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ เขต 1 
8. นายพยอม  สินปรุ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ เขต 1 
9. นายวิฑูรย์  ศรีทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ เขต 2 
10. นางอุบล   นามใหม่  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ เขต 2 
11. นางปราณี  เคนเหลื่อม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ เขต 2 
12. นางสาวสมจิตร  หองขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ เขต 2 

  ส าหรับการบริหารกิจการของเทศบาลอยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของนายกเทศมนตรี 
โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชารองจากนายกเทศมนตรีรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ
เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าที่ อ่ืนที่กฎหมายก าหนด    หรือตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมาย   และมีรองปลัดเทศบาล จ านวน 2  คน  หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายเป็น
ผู้ช่วยเหลือปลัดเทศบาลในการบริหารงาน 

9.2 โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
(มีฐานะเป็นกอง) ดังนี้  
   1. ส านักปลัดเทศบาล 
   2. กองคลัง 
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   3. กองช่าง 
   4. กองการศึกษา 
   5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   6. หน่วยตรวจสอบภายใน 

9.3 ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีจ านวนอัตราก าลังปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  จ านวน  6  ราย และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จ านวน  51  ราย   

จ านวนครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
  1.  รถดับเพลิง     จ านวน    1   คัน 
  2.  รถยนต์บรรทุกน้ า    จ านวน    1   คัน 
  3.  รถยนต์บรรทุก ขับเคลื่อน 2 ล้อ  จ านวน    1   คัน 
  4.  เครื่องสูบน้ า     จ านวน    2   เครื่อง 
  5.  ไดโว ่     จ านวน    1   เครื่อง 
  6.  เลื่อยโซ่ยนต์     จ านวน    3   เครื่อง 
  7.  เรือพลาสติก     จ านวน    8   ล า 
  8.  กรวยจราจร     จ านวน    50  อัน 
  9.  ถังดับเพลิง     จ านวน    20  ถัง 
  10.  วิทยุสื่อสาร     จ านวน    7  เครื่อง 
  11.  ตู้สัญญาณไฟ    จ านวน    2   เครื่อง 
  12.  ปั้มจุ่มดูดโคลน    จ านวน    2   เครื่อง 
  13.  เครื่องสูบน้ า (เบนซิน)   จ านวน    2   เครื่อง 
  14.  เครื่องสูบน้ า (ดีเซล)    จ านวน    1   เครื่อง 
  15.  แผงกั้นจราจรชนิดล้อเลื่อน   จ านวน    6   อัน 
9.4 ข้อมูลส่วนราชการในเขตพื้นที่ต าบลปรุใหญ่ 

1. โรงเรียนบ้านคนชุม    ตั้งอยู่ที่  หมู่ 1 บ้านคนชุม 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหลักร้อย ต าบลปรุใหญ่ ตั้งอยู่ที่  ต าบลปรุใหญ่  
3. ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลปรุใหญ่  ตั้งอยู่ที่  หมู่ 2 บ้านตะคองเก่า 
4. ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ี 4 (เขื่อนโพธิ์เตี้ย) ต้ังอยู่ที่  หมู่ 1 บ้านคนชุม 
5. ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ี 3 (เขื่อนคนชุม) ตั้งอยู่ที่  หมู่ 1 บ้านคนชุม 
6. ทรัพยากรน้ าบาดาล ภาค 1   ตั้งอยู่ที่  หมู่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา 
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่  หมู่ 5 บ้านพบสุข 
8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นม. ตั้งอยู่ที่  หมู่ 7 บ้านแสนสุข 
9. ส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8  ตั้งอยู่ที่  หมู่ 7 บ้านแสนสุข 
10. ศูนย์เพาะช ากล้าไม้นครราชสีมา  ตั้งอยู่ที่  หมู่ 7 บ้านแสนสุข 
11. ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา  ตั้งอยู่ที่  หมู่ 7 บ้านแสนสุข 
12. สถานีต ารวจภูธรโพธิ์กลาง   ตั้งอยู่ที่  หมู่ 7 บ้านแสนสุข 
13. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ความสัมพันธ์ระหวา่งแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให๎รัฐพึงจัดให๎มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช๎เป็นกรอบในการจัดท าแผนตํางๆให๎
สอดคล๎องและบูรณาการกันเพ่ือให๎เกิดเป็นพลังผลักดันรํวมกันไปสูํเปูาหมายดังกลําว โดยให๎เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายวําด๎วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และตํอมาได๎มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยก าหนดให๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีสํวนรํวมของประชาชนใน
การจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการ
สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนทุกภาคสํวนด าเนินการให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให๎เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านตํางๆ รวม 6 คณะอัน
ประกอบด๎วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎าน
การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก าหนด 
ตลอดจนได๎จัดให๎มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องอยํางกว๎างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล๎ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต๎องน าไปสูํการปฏิบัติเพ่ือให๎ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
ภายในชํวงเวลาดังกลําว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
1. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตํแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 
1 เป็นต๎นมาได๎สํงผลให๎ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด๎านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได๎รับการ
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ยกระดับเป็นประเทศในกลุํมบนของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลาง  ในด๎านสังคมที่มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนสํงผลให๎ประเทศไทยหลุดพ๎นจากการเป็นประเทศยากจน  และในด๎าน
สิ่งแวดล๎อมที่ประเทศไทยมีข๎อได๎เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อยํางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมี
ความท๎าทายตํอการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 ท่ีร๎อยละ 3.9 ถือวํา
อยูํในระดับต่ ากวําศักยภาพ เมื่อเทียบกับร๎อยละ 6.0 ตํอปีในชํวงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผํานมา โดยมี
สาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไมํฟ้ืนตัวได๎
เต็มที่โครงสร๎างเศรษฐกิจไทยที่ยังไมํสามารถขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพภาค
บริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข๎ามาเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไมํสอดคล๎องกับความต๎องการ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชํวงวัยยังคงเป็นปัจจัย
ท๎าทายส าคัญตํอการพัฒนาประเทศ แม๎วําการเข๎าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการ
สาธารณสุข โครงสร๎างพ้ืนฐานตํางๆ และการคุ๎มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิม
มากขึ้น แตํยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให๎บริการที่มีมาตรฐานแตกตํางกันระหวํางพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สาเหตุหลักที่ท าให๎ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด๎านความยากจน
ยังคงเป็นประเด็นท๎าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให๎ประชาชนมีรายได๎สูงขึ้นและแก๎ปัญหา
ความเหลื่อมล้ าอยํางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช๎ และการรักษา
ทรัพยากรอยํางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผํานมายังขาดความชัดเจน  สํงผลให๎
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศยังมีปัญหาการใช๎อยํางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยําง
รวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกลําวข๎างต๎นมีสาเหตุสํวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความตํอเนื่องและความยืดหยุํนในการตอบสนองตํอความต๎องการ
และปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต๎องเสริมสร๎างให๎เกิด
ความเข๎มแข็ง ลดความขัดแย๎งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไมํ
เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง
ตลอดจนสํงเสริมคนในชาติให๎ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให๎เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรที่มีสัดสํวนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง  จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท า
ให๎การพัฒนาประเทศในมิติตําง ๆ มีความท๎าทายมากขึ้น ทั้งในสํวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลัง
ของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู๎สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทาง
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เศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืนซึ่งจะเป็น
ประเด็นท๎าทายตํอการขับเคลื่อนประเทศไปสูํการเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว 

2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม๎วําประเทศไทยจะมีต าแหนํงที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงใน

ภูมิภาคและเป็นประตูสูํเอเชีย แตํการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ๎านหลายประเทศ ท าให๎ปัญหาด๎านเขต
แดนกับประเทศเพ่ือนบ๎านยังคงเป็นความท๎าทายด๎านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต๎อง
ให๎ความส าคัญกับปัญหาด๎านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ๎อน ละเอียดอํอน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ 
ที่อาจเป็นประเด็นท๎าทายตํอการสร๎างบรรยากาศความไว๎วางใจระหวํางรัฐกับประชาชนและระหวํางประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร๎างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสูํการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งระหวํางกลุํม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกตํางกันอยํางยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูํระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย๎าย
ขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสํงผลกระทบตํอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กร
ที่ไมํใชํรัฐ อาทิ องค์การระหวํางประเทศ และบรรษัทข๎ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลตํางๆ ทั้งในด๎านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุํม
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสูํความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงด๎าน
อาชญากรรมข๎ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค๎ามนุษย ์และการลักลอบเข๎าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก๎าวหน๎าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได๎รับการพัฒนาอยํางก๎าวกระโดดจะกํอให๎เกิดนวัตกรรมอยํางพลิกผัน  อาทิ 
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข๎อมูลขนาดใหญํ หุํนยนต์และโดรน เทคโนโลยี
พันธุกรรมสมัยใหมํ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยํางแนวโน๎มการพัฒนาเทคโนโลยีอยํางก๎าวกระโดด
เหลํานี้ คาดวําจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ชํวยท าให๎เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน๎มที่จะกลับมา
ขยายตัวได๎เข๎มแข็งขึ้น แนวโน๎มส าคัญที่จ าเป็นต๎องมีการติดตามอยํางใกล๎ชิด อาทิการรวมกลุํมทางการค๎าและ
การลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแขํงขันที่คาดวําจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร๎าง
ความหลากหลายของสินค๎าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหมํๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวําจะเข๎าสูํการเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 
2574 จะกํอให๎เกิดโอกาสใหมํๆ ในการตอบสนองความต๎องการของกลุํมผู๎บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสํวน
เพิ่มขึ้นอยาํงตํอเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์วําครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีชํวงอายุที่แตกตํางกันและจะมีกลุํมคนชํวงอายุใหมํๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะ
สํงผลตํอทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตํางกัน ดังนั้น การเตรียมความพร๎อมของประชากรให๎มีคุณภาพ
และการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช๎ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท๎าทายส าคัญ
ในระยะตํอไป 

   ในขณะเดียวกัน โครงสร๎างประชากรที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย อาจท าให๎เกิดความ
ต๎องการแรงงานตํางชาติเพิ่มมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด๎านการเปิดเสรีใน
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ภูมิภาคและความก๎าวหน๎าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสํงในภูมิภาคจะท าให๎การเคลื่อนย๎ายแรงงาน
และการย๎ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายประชากรเข๎า
ออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุํมประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน๎มในการเคลื่อนย๎ายไปเรียน
หรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย๎ายถิ่นสํวนใหญํมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได๎ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู๎รับของประชากรจากประเทศ
เพ่ือนบ๎านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย๎ายถิ่นไปยังประเทศที่มี
ระดับการพัฒนาที่ดีกวํา อาจท าให๎การแยํงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให๎เกิดความเสี่ยง
ตํอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวําจะมีความ
รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว๎างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร๎างความเสียหาย
ตํอชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์
ตํอเนื่องกับความมั่นคงด๎านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศตํางๆ มีแนวโน๎มเสื่อมโทรมลง และมีความ
เป็นไปได๎คํอนข๎างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต๎องการของมนุษย์ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพอยํางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตําง ๆ ดังกลําวที่แตํละประเทศจะต๎องเผชิญจะมีความแตกตํางกัน 
ท าให๎การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางบูรณา
การจะได๎รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎านพลังงานและอาหารมีแนวโน๎มที่จะมี
ความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข๎อตกลงด๎านสิ่งแวดล๎อมจะมีความเข๎มข๎นและเข๎มงวดขึ้น  โดย
กรอบการพัฒนาตามข๎อตกลงระหวํางประเทศตํางๆ ที่ส าคัญ เชํน เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
บันทึกความตกลงปารีสจะได๎รับการน าไปปฏิบัติอยํางจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน๎มเหลํานี้จะกํอให๎เกิดความท๎าทายตํอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้ง
ในสํวนของการจ๎างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมํๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจาก
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด๎านอื่นๆ ที่ซับซ๎อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการกํอสงครามที่ใช๎
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมอื การเคลื่อนย๎ายอยํางเสรีและรวดเร็วของผู๎คน เงินทุน ข๎อมูลขําวสาร องค์ความรู๎ 
เทคโนโลยีและสินค๎าและบริการ การปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและ
คาดการณ์ได๎ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด  และโรคอุบัติใหมํที่จะสํงผลให๎การเฝูาระวังด๎านการ
สาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสูํปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
ได๎ หากไมํมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบตํางๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้น ซึ่ง
รวมถึงการเตรียมความพร๎อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะ
เกิดขึ้นอยํางรวดเร็วโดยเฉพาะอยํางยิ่งหากการเข๎าถึงเทคโนโลยี โครงสร๎างพ้ืนฐาน และองค์ความรู๎
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สมัยใหมํมีระดับความแตกตํางกันระหวํางกลุํมประชากรตํางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดังกลําวจะสํงผลตํอทั้งการจ๎างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ ยนไป มี
ความต๎องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและ
บางอาชีพจะถูกทดแทนด๎วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต๎องการทักษะระดับต่ า  กํอให๎เกิดความ
เสี่ยงตํอความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมํทันหรือขาดความรู๎และทักษะที่ทันกับยุค
สมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให๎เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปอยํางรวดเรว็ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกลําวจะสํงผลให๎ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ๎อน
มากยิ่งขึ้น 

   จากปัจจัยและแนวโน๎มที่คาดวําจะสํงผลตํอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใน
มิติตํางๆข๎างต๎น เห็นได๎วําบริบทและสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน๎มที่จะ
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ๎อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสํงผลตํออนาคตการ
พัฒนาประเทศอยํางมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต๎องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุก
มิติและทุกด๎านการพัฒนาที่เกี่ยวข๎อง มีความรํวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสํวนตํางๆ ในรูปแบบ
ของหุ๎นสํวนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอยํางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข๎อง
ซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต๎องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู๎ สมรรถนะ และทักษะ
ที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงตํางๆ สามารถรู๎เทําทันและปรับตัวให๎สามารถด าเนินชีวิตได๎อยํางมี
ความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร๎างรายได๎ ทํามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหมํๆ และ
มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต๎องมีการพัฒนาระบบ
และปัจจัยสํงเสริมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องไปพร๎อมกัน ทั้งในสํวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนา
ทักษะฝีมือที่สอดคล๎องกันกับการพัฒนาของคนในแตํละชํวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน รวมทั้งการให๎ความส าคัญกับการสํงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับเป็นเจ๎าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก๎าวทันโลก จากการตํอยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 สํงผลให๎เกิดการสร๎างหํวงโซํมูลคําทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและ
ภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสูํการเสริมสร๎าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสํวน 

   นอกจากนี้ ประเทศไทยต๎องให๎ความส าคัญกับการสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว๎ซึง่ความหลากหลายเชิงนิเวศ การสํงเสริมการด าเนนิชีวติและธุรกิจ และ
การพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่องที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  พร๎อมกับการมี
ข๎อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช๎พ้ืนที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต๎องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวย
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ความสะดวกและสํงเสริมให๎ประเทศมีศักยภาพการแขํงขันที่สูงขึน้ และสามารถใช๎จุดแขง็ในเรื่องต าแหนงํ
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให๎เกิดประโยชน์ตํอการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให๎ความส าคัญของ
การรวมกลุํมความรํวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือกระชับและสร๎าง
สัมพันธไมตรี เสริมสร๎างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะกํอให๎เกิดการสร๎างพลังทางเศรษฐกิจและรักษา
ความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต๎องสร๎างความพร๎อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติ
ให๎เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด๎านตํางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต๎องเรํงให๎มีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให๎เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการ
สํงเสริมคนในชาติให๎ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให๎เกิดความรักความสามัคคี และลดความ
ขัดแย๎งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาตํางๆ จ าเป็นต๎องค านึงถึงความสอดคล๎องกับโครงสร๎าง
และลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกตํางจากปัจจุบันมากขึ้น 

   ดังนั้น ภายใต๎เงื่อนไขโครงสร๎างประชากร โครงสร๎างเศรษฐกิจ สภาพสังคม 
สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล๎อม และปัจจัยการพัฒนาตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง สํงผลให๎ประเทศไทยจ าเป็นต๎องมี
การวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อยํางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต๎องใช๎
ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให๎เกิดการปรับตัวซึ่งจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิ ง
โครงสร๎างการขับเคลื่อนการพัฒนาให๎ประเทศเจริญก๎าวหน๎าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต๎องก าหนดวิสัยทัศน์
ในระยะยาวที่ต๎องบรรลุ พร๎อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด๎านตํางๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอยํางบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเดํนของประเทศ  และปรับปรุง
แก๎ไขจุดอํอนและจุดด๎อยตําง ๆ อยํางเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญํในการ
ขับเคลื่อนประเทศ และถํายทอดไปสูํแผนในระดับอื่น ๆ เพ่ือน าไปสูํการปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ 
ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษตํางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพื่อให๎การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได๎อยํางมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือ
สนองตอบตํอผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยูํอยํางมั่นคง และยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํน มี
ความมั่นคงทางสังคมทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของ
ชาติ ความเป็นธรรมและความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม 
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศ และการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกันด๎านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
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ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง เชํน ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มี
ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกท่ีน าไปสูํการบริหารประเทศท่ีตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอํุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องและมี
ความยั่งยืนจนเข๎าสูํกลุํมประเทศรายได๎สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูํดีมีสุขได๎รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยํางทั่วถึงทุกภาคสํวนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไมํมีประชาชนที่อยูํในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข๎มแข็ง ขณะเดียวกันต๎องมีความสามารถในการแขํงขันกับประเทศตํางๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให๎สามารถสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร๎าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคตเพ่ือให๎สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางแนํนแฟูนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน และการท า
ธุรกิจ เพ่ือให๎เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่องไป
ได๎ ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให๎เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูํบนหลักการใช๎ การรักษาและ
การฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอ
สิ่งแวดล๎อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม และสอดคล๎องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและ
สิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวม 
รัฐบาลมีนโยบายที่มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืนและให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชน และทุก
ภาคสํวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยํางสมดุล  มี
เสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ สร๎างโอกาสและ
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ความเสมอภาคทางสังคม สร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์สํวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด๎วย 

1) ความอยูํดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแขํงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได๎ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเทําเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล๎อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข๎าถึงการให๎บริการของภาครัฐ 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(2)การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง 
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตํอ

ความมั่นคงของชาติ 
(4) การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใชํภาครัฐ 
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

4.2 ยุทธศาสตรช์าติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การเกษตรสร๎างมูลคํา 
(2) อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต 
(3) สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยว 
4.4 โครงสร๎างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํ 

4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(5) การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(6) การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์



24 
 

(7) การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคมและพัฒนา
ประเทศ 

4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(1) การลดความเหลื่อมล้ า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(3) การเสริมสร๎างพลังทางสังคม 
(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเอง 
4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(1) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(3) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ 
(4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุํงเน๎น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่อง 
(5) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

 
4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการ และ
ให๎บริการอยํางสะดวกรวดเร็ว โปรํงใส 

(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎ประชาชนและทุก
ภาคสํวนมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศ 

(4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า 

นึกมีความสามารถสูง มุํงม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(6) ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) กฎหมายมีความสอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ และมีเทําที่จ าเป็น 
(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตํอประชาชนโดย

เสมอภาค 
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 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยึดหลักการ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 

ได๎ก าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยแบํงตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร๎างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน  
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน  
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สูํความมั่นคง 

และยั่งยืน 
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7) ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
มีทั้งหมด 20 ประเด็น ดังนี้ 

1. การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช๎ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อยกระดับศักยภาพ
ของประเทศ 

2. การสํงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3. การเตรียมพร๎อมด๎านก าลังคนและการเสริมสร๎างศักยภาพของประชากรในทุกชํวงวัย 

มุํงเน๎นการ ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ 
4. การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 
5. การปรับโครงสร๎างการผลิตและการสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจในแตํละชํวงของหํวงโซํมูลคํา 
6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให๎สอดคล๎องกับพันธกรณีในด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที่ 1 
7. การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให๎ตํอยอดไปสูํฐาน

การผลิต และบริการที่ใช๎เทคโนโลยีที่เข๎มข๎นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคูํกับการวางรากฐานเพื่อสรา๎งและ
พัฒนาภาค การผลิตและบริการส าหรับอนาคต 

8. การสํงเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหมํ 
9. การสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของธุรกิจบริการและการทํองเที่ยวที่มีศักยภาพให๎

เติบโต และสนับสนุนภาคการผลิต 
10. การสร๎างความเชื่อมโยงระหวํางภาคการผลิต  
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11. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดยํอย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม  

12. การสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 
13. การฟื้นฟูพ้ืนฐานด๎านความม่ันคงที่เป็นปัจจัยส าคัญตํอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ

สังคมของ ประเทศ 
14. การบรหิารจัดการในภาครัฐ  การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร๎างธรรมา  

ภิบาลในสังคมไทย 
15. การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถ

และ พัฒนาคุณภาพการให๎บริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก และสํงเสริมการ
พัฒนา คุณภาพชีวิตของทุกกลุํมในสังคม 

16. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
17. การสร๎างความรํวมมือระหวํางประเทศให๎เข๎มข๎นและสํงผลตํอการพัฒนาอยํางเต็มที่  
18. การสํงเสริมการลงทุนไทยในตํางประเทศ  
19. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให๎มีประสิทธิภาพมากข้ึนและให๎สามารถแขํงขันได๎  
20. การปฏิรูปด๎านการคลังและงบประมาณ  

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
 วัตถุประสงค์ 

   1. มีจริยธรรม ความรู๎ความสามารถ และพัฒนาตนเองได๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต  
2. มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
3. เศรษฐกิจ เข็มแข็ง แขํงขันได๎ และมีความยั่งยืน  
4. รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม  
5. การบริหารราชการแผํนดินมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ทันสมัย และท างานเชิงบูรณาการ  
6. กระจายความเจริญไปสูํภูมิภาค  
7. ผลักดันให๎มีความเชื่อมโยงกับประเทศตํางๆ 
เป้าหมาย 

   1. คนไทยมีคุณลักษณะ ที่มีวินัย มีทัศนคติที่ดีตํอสังคม  
2. ความเหลื่อมล๎ํา ทางด๎านรายได๎ และความยากจนลดลง  
3. ระบบเศรษฐกิจ มีความเข๎มแข็ง และแขํงขันได๎  
4. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
5. มีความมั่นคง ในเอกราชและอธิปไตย สามัคคีและเพ่ิมความเชื่อม่ันของประเทศ 
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรํงใส ตรวจสอบได๎ และมีสํวน

รํวมจากประชาชน 
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  1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
เป้าหมาย  

ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขง 
ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
1) บริหารจัดการน้ าให๎เพียงพอตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยํางยั่งยืน ได๎แกํ 

การพัฒนาประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าในแหลํงน้ าเดิม และแหลํงน้ าธรรมชาติ การสร๎างอํางเก็บน้ า ฝาย และ
แหลํงน้ า ขนาดเล็กระดับไรํนา พัฒนาระบบกระจายน้ า เชํน อาคารบังคับน้ า ระบบสูบน้ า คลองสํงน้ า และ
พัฒนาแหลํงน้ าใหมํ ในลุํมน้ าเลย ชี มูล 

2) แก๎ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎มีรายได๎น๎อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม ได๎แกํการพัฒนาอาชีพและรายได๎ของคนยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการให๎แกํผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ 
ผู๎ด๎อยโอกาส 

3) สร๎างความเข๎มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูํกับการแก๎ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

4) ใช๎โอกาสจากการพัฒนาโครงขํายคมนาคมขนสํงที่เชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักในภาค
กลาง และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมํ ๆ ของภาค 

5) พัฒนาความรํวมมือและใช๎ประโยชน์จากข๎อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ๎านในการสร๎างความ
เข๎มแข็ง ทางเศรษฐกิจตามแนวทางชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 
1. โครงการบริหารจัดการน้ าอยํางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
2. โครงการแก๎ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม๎ตับและมะเร็งทํอน้ าดี  
3. โครงการพัฒนาการผลิตข๎าวหอมมะลิทุํงกุลาร๎องไห๎สูํมาตรฐานเกษตร อินทรีย์  
4. โครงการยกระดับการทํองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
5. โครงการพัฒนาทําอากาศยาน ขอนแกํน สกลนคร และนครพนม  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์)   

เป้าหมายการพัฒนา 
“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ทํองเที่ยวอารยธรรมขอม และ

สังคมเป็นสุข”  
          พันธกิจ (Mission) 

1) สํงเสริมการผลิตและแปรรูปข๎าวหอมมะลิ  
2) สํงเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน  
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3) สํงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อกระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  
4) สํงเสริมการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5) สํงเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
6) สํงเสริมการทํองเที่ยว ให๎ได๎รับความนิยม และบริหารจัดการให๎มีศักยภาพ  
7) สํงเสริมและพัฒนาการค๎าการลงทุน และค๎าชายแดน 
8) สํงเสริมและพัฒนาด๎านสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues) 
1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  
   ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  

1. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทํองเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดใน
ภูมิภาค 

2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. เป็นแหลํงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
4. เป็นศูนย์กลางในการปูองกันภัยคุกคาม และเสริมสร๎างความม่ันคง เพ่ือปกปูองสถาบันหลัก

ของชาติ  
5. เป็นที่ตั้งของสํวนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยํางยั่งยืน 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา   
“ศูนย์กลางโครงขํายคมนาคมและการทํองเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและ

อุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง” 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา  
1) มูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product GPP) เพ่ิมข้ึนไมํน๎อยกวํา

ร๎อยละ 4  
2) ประชาชนมีรายได๎ตํอหัวตํอปี (GPP per capita) เพ่ิมขึ้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 4  
3) รายได๎จากการทํองเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร๎อยละ 5  
4) ร๎อยละของประชากร ที่อยูํใต๎เส๎นความยากจนลดลง (%)  
5) คําดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
6) ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนตํอประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
1) สร๎างเสริมระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานเชื่อมโยงตํอโครงขํายคมนาคมแหํงอนาคต และเพ่ิมขีด 

ความสามารถ การค๎า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
2) ยกระดับการทํองเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมตํอภาคและภูมิภาค  
3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
4) เสริมสร๎างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยํางมีคุณภาพตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  
5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดสมดุลและยั่งยืน 
6) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART 

City/ MICE City/ Art City / Safe City)  

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา    
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2566 
- 2570)  มีทั้งหมด  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

(1)  ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด าริ 
(2)  ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต 
(3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
(4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
(5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 
โดยแตํละยุทธศาสตร์  มีแนวทางในการพัฒนา  ดังนี้ 

  1.  ยุทธศาสตร์โครงการแนวทางพระราชด าริ 
   1.1  สํงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ าเพื่อแก๎ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัย
อยํางเป็นระบบตามแนวทางพระราชด าริ เชํน การบริหารจัดการ “น้ า” เตรียมรับมือ  “สู๎ภัยแล๎ง” 
   1.2  สํงเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2.1  ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพ และมีสติปัญญารอบรู๎ เทําทัน
การเปลี่ยนแปลง 
   2.2  ลดความเหลื่อมล้ า สร๎างคนให๎มีคุณภาพ เชํน การพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎กับ
ผู๎สูงอายุ เด็ก สตรี และผู๎ด๎อยโอกาสให๎ดีขึ้น 
   2.3  พัฒนาคนให๎มีสุขภาวะที่ดี ทั้งทางรํางกาน จิตใจ เชํน สาธารณสุข สร๎างสุขภาพ
ประชาชน “3อ.2ส.” (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ ไมํสูบบุหรี่ และไมํดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ 
   2.4  สํงเสริมงานปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
   2.5  ท านบุ ารุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น   



30 
 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   3.1 สํงเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแขํงขันด๎านเศรษฐกิจ 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ทํองเที่ยวและบริการ ยกระดับมาตรฐานการผลิต และพัฒนาศักยภาพด๎าน
การเกษตร เพ่ิมปริมาณคุณภาพการผลิต สํงเสริมการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ลดต๎นทุนการผลิต เพิ่ม
ชํองทางการตลาด สํงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและเครือขํายเกษตรกร เรํงรัดสร๎างอาชีพเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 
          3.2 สํงเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร๎างรายได๎ 
   3.3 บริหารจัดการน้ า พัฒนาแหลํงน้ า ธนาคารน้ าใต๎ดิน สร๎างโครงขํายน้ า เพ่ือ
การเกษตร น้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   4.1  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน วางผังเมืองและสิ่งอ านวยความสะดวกให๎ครอบคลุมทั่วถึง 
   4.2  บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎ได๎รับการจัดสรรที่ดีมี
คุณภาพ 
   4.3  ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร๎อยและสํงเสริมศีลธรรม
อันดีของประชาชน 
   4.4  ประสานความรํวมมือกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนๆ ในการพัฒนาแก๎ไข
ปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน 
   4.5  สนับสนุน สํงเสริมการกีฬา บ ารุงสถานที่ส าหรับกีฬาการทํองเที่ยวและสุขภาพ 
จัดให๎มสีวนสาธารณะ และสถานที่พักผํอนหยํอนใจ 
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   5.1  ยึดหลักธรรมาภิบาล มุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชน  
   5.2  พัฒนาความรํวมมือระหวํางสํวนราชการและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
   5.3  สนับสนุน สํงเสริมการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นเพื่ออนาคต 
   5.4  สํงเสริมการปกครองตามระบบประชาธิปไตย ท างานอยํางซื่อสัตย์สุจริต 
ยกระดับความโปรํงใสในการบริหารงาน 
   5.5  น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช๎ในการพัฒนาท๎องถิ่น 
   5.6  ปรับปรุงโครงสร๎างให๎กระชับไมํซับซ๎อน 
 
 1.5  ไทยแลนด์ 4.0 (THAILAND 4.0) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นต๎องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ 4.0  โดยให๎ความส าคัญกับการ
พัฒนาด๎านเทคโนโลยีกลุํมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย ์กลุํมเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม  กลุํมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับอุปกรณ์ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
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สมองกลฝังตัว กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ 4.0 
มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหมํ (New 
Engines of Growth) ด๎วยการเปลี่ยนแปลง ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยูํ 2 ด๎าน คือ 
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให๎เป็นความได๎เปรียบในเชิงแขํงขัน โดยการ
เติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอด
ความไดเ๎ปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย ประกอบด๎วย 

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

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาท ิ
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย ์(Medtech) สปา (Spa) เป็นต๎น 

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุํนยนต์ (Robotech) เป็นต๎น 

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาท ิ
เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมตํอออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน (IoT) เทคโนโลยกีารศึกษา (Edtech) 
อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต๎น 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการทํองเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต๎น 
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2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2.1 วิสัยทัศน์ 
     “ประตูสู่อีสาน  บริการเลิศล้้า  ล้าน้้าธรรมชาติ  พื้นที่ราบเกษตรกรรม ชั้นน้าสนามซีเกมส์” 
    2.2 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญํ เพ่ือน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลปรุใหญํ 
มียุทธศาสตร์หลักที่จะด าเนินการ  10 ยุทธศาสตร์  ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ด๎านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ยุทธศาสตร์การสานตํอแนวทางพระราชด าริ  
3. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
4. ยุทธศาสตร์ด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
5. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาการทํองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
6. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาการศึกษา 
7. ยุทธศาสตร์ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
8. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสาธารณสุข 
9. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 
10. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาการเกษตร 

    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
นโยบายเร่งด่วน  
1. พัฒนาและกํอสร๎างด๎านสาธารณูปโภค  
2. ปรับเปลี่ยนทัศนคติการท างานของบุคลากรโดยถือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญและสร๎าง

ความรักสามัคคี  
3. แก๎ไขปัญหาน้ าเสียน้ าทํวมขัง  
4. ส านักงานเทศบาลต าบลปรุใหญํเป็นศูนย์ บริการประชาชนแบบครบวงจร 

 นโยบาย 6 ความสุข 
 1. นโยบายความสุขด้านคุณภาพชีวิต 
 1.1 ด้านการสาธารณสุข 

- จัดให๎มีศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลต าบลปรุใหญํ  
- เรํงรัดขยายงานสาธารณสุขมูลฐาน  ลงสูํประชาชนอยํางท่ัวถึงเชํนการจัดการฝึกอบรม

ทบทวนบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขขั้นมูลฐาน (อสม)  
- ให๎มีการตรวจสอบความสะอาดของตลาดนัดหาบเรํแผงลอยให๎ด าเนินการถูกหลักสุขาภิบาล 
- จัดตั้งกลุํมชมรมการออกก าลังกายและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เชํนเครื่องเสียงสถานที่ 
- รํวมมือกับโรงพยาบาลตําง ๆ และบุคลากรทางการแพทย์ 
 



33 
 

1.2 ด้านการพัฒนาชุมชน 
- ให๎ประชาชนในชุมชนมีสํวนรํวมในกระบวนการพัฒนาตนเอง เชํน โครงการหน๎าบ๎านนํามอง

, โครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
- สร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชนโดยปูองกันและปราบปรามการแพรํระบาดของ         ยาเสพ

ติดจัดตั้งนักรบพลังแผํนดิน 
- จัดให๎มีเครื่องมือในการปูองกันอัคคีภัย  เชํน ถังเคมีในชุมชนมีการจัดตั้งประชาชนแตํละ

หมูํบ๎าน ให๎รู๎วิธีปูองกันและวิธีการดับเพลิง 
2. นโยบายความสุขด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 ปรับปรุงซํอมแซมระบบสาธารณูปโภคเดมิที่มีสภาพที่เป็นปัญหาอยูํให๎มีสภาพที่ดีสมบูรณ์สามารถ

ใช๎งานได๎ทันที่  
2.2 กํอสร๎างระบบสาธารณูปโภค ได๎แกํ ถนนทางเดินเท๎าทํอและทางระบายน้ าและปรับปรุงระบบ

ไฟฟูาแสงสวํางให๎ทั่วถึง ขยายเขตไฟฟูาไปยังบ๎านเรือนที่ยังไมํมีไฟฟูาใช๎ 
2.3 ปรับปรุงและกํอสร๎างระบบสัญญาณจราจรเครื่องหมายจราจรปูายบอกทางปูาย        บอกชื่อ

ซอยให๎เป็นระบบที่ทันสมัย  เพ่ืออ านวยความสะดวกแกํผู๎ใช๎รถและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
2.4 ปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ าประปาให๎มีความสะอาดจากระบบน้ าบาดาล และน้ าประปาผิวดิน

ของหมูํบ๎านตําง ๆ ให๎เป็นน้ าประปาที่สะอาดใสไหลแรงและน้ าประปาไหลทั้งวัน  
3. นโยบายความสุขด้านสิ่งแวดล้อม 

 3.1 จัดให๎มีการคัดแยกขยะแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ และมีการจัดตั้งธนาคารขยะทุกหมูํบ๎าน, ธนาคาร
ขยะต าบลปรุใหญํ 
 3.2 จัดให๎มีการจัดเก็บขยะที่มีปริมาณมากทุกวัน  โดยเน๎นการลดขยะลงให๎น๎อยที่สุด 
 3.3 จัดให๎มีการตัดแตํงก่ิงต๎นไม๎ในถนน ซอยตําง ๆ โดยใช๎เครื่องยํอยกิ่งไม๎ ใบไม๎ เพ่ือน ามาเป็นปุ๋ย
ตํอไป 
 3.4 พัฒนาล าตะคอง ล าบริบูรณ์ ให๎มีบํอบ าบัดน้ าเสียกํอนน้ าไหลลงล าตะคอง 
 4. นโยบายความสุขด้านการศึกษาและการกีฬา 

4.1 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎มีครูที่จบเอกปฐมวัยมาสอน และจัดให๎มีสภาพแวดล๎อม
ที่ดีมีคุณภาพเพ่ือเตรียมความพร๎อมของเด็กกํอนเข๎าสูํระบบโรงเรียน  

4.2 พัฒนาการเรียนรู๎ตลอดระยะเวลาท างานโดยประสานกับศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน. เดิม) 
โดยจัดการเรียนการสอนทั้งสายสามัญสายอาชีพกลุํมอาชีพตําง ๆ  

4.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอนนอกเวลาเรียน  เชํน  วันเสาร์อาทิตย์หรือชํวงปิดเทอมของนักเรียน
จดัให๎มีการสอนการใช๎คอมพิวเตอร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  หรือการสอนออนไลน์  

4.4 วางแผนในอนาคตในการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล  งบประมาณ  สถานที ่ บุคลากร 
4.5 จัดมีการแขํงขันกีฬาทุกระดับ ทั้งในต าบล และต าบลอ่ืน ๆ  
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5. นโยบายความสุขด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
 5.1 จัดให๎ทุกหมูํบ๎านมีการปลูกผักสวนครัวและผลไม๎ ปลอดสารพิษ  
 5.2 จัดให๎มีตลาดกลาง รับซื้อและจ าหนํายพืชผักสวนครัว โดยอาศัยสถานที่ของเทศบาลต าบลปรุใหญํ 
และจุดอ่ืน ๆ ตามหมูํบ๎าน 
 5.3 จัดให๎มีการสํงเสริมการปลูกพืชผักจากสํวนราชการที่รับผิดชอบ เชํน เกษตรอ าเภอ 
 5.4 จัดงบประมาณสนับสนุนกลุํมเกษตรกรและกลุํมอาชีพตําง ๆ  

6. นโยบายความสุขด้านการบริหาร 
การจัดระบบกระบวนการบริหารนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่จะผลักดันให๎การบริหารงานด๎านตําง ๆ ประสบ

ผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีตํอเทศบาลคือ 
6.1  การด าเนินกิจกรรมทางการเมือง  จะใช๎กระบวนการในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการบริหารเชํน การประชุมสภาจะมี
การเชิญเจ๎าพนักงานปกครองท๎องที่และองค์กรตําง ๆ เข๎ารํวมในการ ประชุมสภา  เชํน  ก านัน  ผู๎ใหญํบ๎าน  
ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ชมรมผู๎สูงอายุกลุํมแมํบ๎าน  กลุํมเยาวชน  กลุํมอาชีพ
ตําง ๆ และผู๎ที่มีความสนใจเข๎ารํวมประชุมสภา  

6.2  ให๎มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคณะกรรมการพัฒนาชุมชน  ประกอบด๎วย
ผู๎ทรงคุณวุฒิสาขาที่เก่ียวข๎อง  นักวิชาการ  ตัวแทนประชาชน  ตัวแทนของรัฐที่เกี่ยวข๎องรํวมกันวางแผนพัฒนา
เมืองและชุมชน 

6.3  การบริหารงานจะยึดหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี (ธรรมมาภิบาล) ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  พุทธศักราช 2542  อันประกอบด๎วยหลักนิติธรรม  หลัก
คุณธรรม  หลักความโปรํงใส  หลักความมีสํวนรํวม  หลักความรับผิดชอบและความคุ๎มคํา  

6.4  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร๎องทุกข์ของเทศบาล (CALL Center) เพ่ือให๎ประชาชนเข๎าถึงเทศบาล
โดยตรง 

6.5  ให๎มีการบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบและแบบแผน และเสร็จตามระยะเวลา  ที่ก าหนด
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  

6.6  มีผู๎บริหารดี ท างานรวดเร็ว ไมํโกง 
2.3 เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. แหลํงน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีความอุดมสมบูรณ์ และได๎รับการดูแล 
3. ประชาชนได๎รับความสะดวกในการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีมาตรฐานและทัว่ถึง 
4. ประชาชนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  และอนุรักษ์ไว๎ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม 
5. เด็ก เยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส ได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาทางด๎านการศึกษา 
6. การบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลักบริการจัดการบ๎านเมืองที่ดี    
7. ประชาชนมีสุขภาพดีถ๎วนหน๎า และได๎รับการบริการสาธารณสุขทั่วถึง  
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8. เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู๎สูงอายุ และผู๎ด๎อยโอกาส ได๎รับการสํงเสริม พัฒนาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
9. ชุมชนมีความเข็มแข็ง ยกระดับความเป็นอยูํให๎ดีขึ้น  ประชาชนมีอาชีพ มีรายได ๎สามารถเลี้ยงดู

ตนเองและครอบครัวได๎ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4 ตัวชี้วัด 
 1. ร๎อยละประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 2. จ านวนแหลํงน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎รับการดูแล และพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
 3. ร๎อยละของประชาชนได๎รับความสะดวกสบายในการคมนาคม และมีระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการได๎มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
 4. จ านวนประชาชนเข๎ารํวมกิจกรรมส าคัญทางศาสนา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเพ่ิมข้ึน 
 5. ร๎อยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส ได๎รับการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 6. ร๎อยละของความพึงพอใจในการบริหารจัดการและการให๎บริการประชาชนเพิ่มข้ึน 

7. ร๎อยละของประชาชนมีสุขภาพดีถ๎วนหน๎าเพิ่มข้ึน และการบริการสาธารณสุขมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

8. ร๎อยละของประชาชนได๎รับการสํงเสริม พฒันา และมีคุณภาพที่ชีวิตที่ดีเพ่ิมข้ึน 
9. ร๎อยละของประชาชนมีชีวิตความเป็นอยูํที่ดีขึ้น และมีรายได๎เพ่ิมข้ึน 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
 1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น 
 2. แหลํงน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎รับการดูแล และพัฒนาเพ่ิมขึ้น  
 3. ประชาชนได๎รับความสะดวกสบายในการคมนาคม และมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได๎
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 4. ประชาชนเข๎ารํวมกิจกรรมส าคัญทางศาสนา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเพ่ิมข้ึน 
 5. เด็ก เยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส ได๎รับการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 6. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการและการให๎บริการประชาชนเพิ่มข้ึน 

7. ประชาชนมีสุขภาพดีถ๎วนหน๎าเพ่ิมขึ้น และการบริการสาธารณสุขมีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
8. ประชาชนมีคุณภาพที่ชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้น 
9. ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยูํที่ดีข้ึน และมีรายได๎เพ่ิมข้ึน 

2.6 กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1. สํงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตํางๆ รวมทั้งการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย และความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุทางบก/ทางน้ า 
 2. สํงเสริม สนับสนุนและรํวมมือกับสํวนราชการ หนํวยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เก่ียวข๎อง ใน

การเตรียมความพร๎อมในการปูองกันภัย และการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 
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3. สํงเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล๎องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่ส าคัญ เพ่ือสร๎าง
ความอบอํุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

4. สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต ารวจบ๎าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.) เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ๎าหน๎าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน หมูํบ๎าน 

ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  
1. พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร๎างแหลํงน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพื่อการอุปโภค

และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก๎ไขปัญหาน้ าทํวมและน้ าแล๎ง 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. สํงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด๎านโครงสร๎างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ให๎สอดคล๎องกับความ

จ าเป็นและความต๎องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอยํางพอเพียง 
2. กํอสร๎าง ปรับปรุงเส๎นทางการคมนาคมอยํางทั่วถึงให๎สามารถตอบสนองความต๎องการ และแก๎ไข

ปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน โดยเฉพาะเส๎นทางการขนสํงผลผลิตทางการเกษตร แหลํงทํองเที่ยวและ
พ้ืนที่  อ่ืน ๆ ที่เกีย่วข๎องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

3. ประสานในการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนในด๎านสาธารณูปโภค และสํงเสริมให๎
ประชาชนเข๎าใจในการใช๎และรักษาสาธารณูปโภคอยํางค๎ุมคํา 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. สํงเสริม สนับสนุนและรํวมมือกับสํวนราชการองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาคเอกชน ในการ

พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม แหลํงน้ า ลุํมน้ าล าคลอง และปุาไม๎ให๎มีความอุดมสมบูรณ์ 
        2. สํงเสริม สนับสนุนและสร๎างความรํวมมือกับสํวนราชการที่เก่ียวข๎อง องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
การจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยํางเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
1. พัฒนาฟื้นฟูและสํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท๎องถิ่นโคราช 

เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานตํอและเชื่อมโยงสูํกิจกรรมการทํองเที่ยว 
2. สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแขํงขันกีฬาประเภทตํางๆ ตั้งแตํระดับ

หมูํบ๎านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร๎างความเป็นเลิศทางด๎านกีฬาสูํกีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
1. พัฒนาและเตรียมบุคลากรด๎านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให๎เป็นผู๎มีคุณภาพ

มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
2. สํงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
1. น าระบบสารสนเทศมาใช๎ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพื่อให๎บริการกับประชาชนให๎สะดวก 

รวดเร็ว แมํนย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู๎รับบริการเป็นส าคัญ 
2. สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให๎ได๎รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู๎ เพื่อยกระดับ

ประสิทธิภาพ การท างานให๎เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและรํวมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 
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3. บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น รํวมกันระหวํางหนํวยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น เพื่อพัฒนาท๎องถิ่น สร๎างประโยชน์สูงสุด แกํประชาชน 

4.. เปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎เข๎ามีสํวนรํวมในการก าหนดนโยบายและความต๎องการของประชาชน 
5. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และสํงเสริมศักยภาพท๎องถิ่นในทุกๆ ด๎าน 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
1. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

หมูํบ๎าน (อสม.) 
2. สํงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูํบ๎านและชุมชน ให๎มีสุขภาพแข็งแรง โดยให๎การ

เรียนรู๎การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรคการใช๎ยาอยํางถูกต๎อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข๎ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด๎านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
1. สํงเสริมและพัฒนาบทบาทของผู๎น าชุมชน คณะกรรมการหมูํบ๎าน และชุมชนให๎เข๎มแข็งเพ่ือเป็น

ผู๎น าการพัฒนาชุมชนและท๎องถิ่นที่มีคุณภาพ 
2. สํงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และด๎อยโอกาส 

โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให๎เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนา
บทบาทและคณุภาพชีวิตอยํางตํอเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให๎มีความรู๎ความช านาญในวิชาชีพที่เหมาะสม 
เพ่ือพ่ึงตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได๎อยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 

 3. ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทุกระดับ เพ่ือปูองกันและให๎
มีการปราบปรามและแก๎ไขปัญหาการเสพ การผลิต และการจ าหนํายยาเสพติดในทุกระดับ 
      ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

1. ลดต๎นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคําผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให๎มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการรํวมมือและให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความรํวมมือและให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์ด๎านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ยุทธศาสตร์การสานตํอแนวทางพระราชด าริ  

- ประชาชนมีแหลํงน้ าส าหรับการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรอยํางเพียงพอ 
- การบริหารจัดการน้ ามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลดีขึ้น มีอาชีพและรายได๎ที่เพียงพอตํอการด ารงชีวิตตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
- ประชาชนได๎รับการบริการสาธารณะอยํางครอบคลุม ทั่วถึง และได๎มาตรฐาน 
- การคมนาคมขนสํงทางบก สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลมีความสะดวกสบาย 

ทั่วถึง  รองรับการขยายตัวของชุมชน 
4. ยุทธศาสตร์ด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

- การบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมที่ดี ไมํมีมลพิษ มีระบบการจัดการทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดตํอท๎องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาการทํองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

- ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่นด ารงอยูํคูํท๎องถิ่น 
- พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเดิม วางแผนการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวใหมํแบบบูรณาการ 

6. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาการศึกษา 
- สํงเสริมการศึกษาให๎เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
- ระบบการศึกษามีมาตรฐาน  
- บุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพตามมาตรฐาน 

7. ยุทธศาสตร์ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี  
- พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กร 
- การบริหารจัดการท๎องถิ่น ใช๎หลักความโปรํงใส หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความมีสํวนรํวม       

หลักความรับผิดชอบ และความค๎ุมคํา 
- เทศบาลมีความเข๎มแข็งในทุกๆ ด๎าน 
- ประชาชนได๎รับการบริการอยํางสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
-  เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรให๎สามารถให๎บริการสาธารณะแกํประชาชนได๎อยํางครอบคลุม

และท่ัวถึง 
8. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสาธารณสุข 

- ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีถ๎วนหน๎า 
9. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 

-  สังคมและชุมชนได๎รับการสํงเสริมให๎มีความเข๎มแข็ง ประชาชนมีอาชีพและรายได๎เพียงพอ   
-    ยกระดับความเป็นอยูํของประชาชนให๎ดีขึ้นและสามารถพ่ึงตนเองได๎อยํางยั่งยืน 
-    ประชาชนมีสํวนรํวมในทุกข้ันตอนในการพัฒนาชุมชนและตนเอง 

     10. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาการเกษตร 
-    พัฒนาระบบเศรษฐกิจรากฐานด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-    สํงเสริมอาชีพให๎แกํประชาชน มีอาชีพและรายได๎เพียงพอในการด ารงชีวิต 
-    เพ่ิมผลผลิตและมูลคําผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งปรับปรุงผลผลิตให๎มีคุณภาพ   
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น ด้วย SWOT 

(1) การวิเคราะห์จุดแข็ง (S : Strength)เป็นการพิจารณาปัจจัยภายใน อปท. โดยการ 
ประเมินข๎อได๎เปรียบหรือจุดเดํนของทรัพยากรทางการบริหารการพัฒนา  อปท. ที่คาดวําจะสนับสนุนให๎การ
ด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ เชํน โครงสร๎างการบริหารงาน บุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ์ อ่ืนๆ จากการวิเคราะห์
พบวํา เทศบาลต าบลปรุใหญํมีจุดแข็ง ดังนี้ 

-    ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ก๎าวไกล 
- ประชาชนมีคุณภาพ 
- ผู๎น าชุมชนให๎ความรํวมมือกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา 
- มีเทศบาลต าบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและแก๎ไข

ปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน 
- มีการประสานรํวมมือกันระหวํางเทศบาลต าบลกับสํวนราชการในพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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- มีเส๎นทางการคมนาคมระหวํางเทศบาลต าบลที่สะดวกหลายสายและเส๎นทาง
การจราจรเป็นไปด๎วยความสะดวกอยูํหํางตัวเมืองไมํมากนัก 

- มีแหลํงน้ าสาธารณะที่สามารถพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวได๎ 
-    มีอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) /ต ารวจบ๎าน  ท าให๎ 
     ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-    มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎ที่ทันสมัย 
-    มีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

(2)  การวิเคราะห์จุดอ่อน( W : Weakness ) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายใน อปท. โดย
การประเมินข๎อเสียเปรียบหรือจุดด๎อยของทรัพยากรทางการบริหารการพัฒนา อปท. ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคที่
ขัดขวางมิให๎การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ เชํน โครงสร๎างการบริหารงาน บุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ์ จากการ
วิเคราะห์จุดอํอน พบวําเทศบาลต าบลปรุใหญํมีจุดอํอน ดังนี้ 

- ที่อยูํอาศัยไมํสัมพันธ์กับจ านวนประชากรที่มีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 
- โครงสร๎างพื้นฐานยังไมํสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของชุมชน 
- เป็นชุมชนกึ่งเมือง  ไมํสามารถรวมกลุํมกันเพ่ือด าเนินการด๎านเศรษฐกิจของชุมชน

ในรูปแบบของกลุํมอาชีพอยํางเข๎มแข็งได๎  
- เด็กและเยาวชนบางสํวนมีพฤติกรรมไมํศึกษาตํอระดับที่สูงขึ้น 
- เด็กและเยาวชนบางสํวนมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตํอการเสพสารเสพติด 
- ปัญหาหนี้สิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ประชาชนยังขาดความเอาใจใสํดูแลสุขภาพของตน 
- ชุมชนได๎รับข๎อมูลขําวสารที่ไมํทั่วถึง 
- ประชาชนยังมีคาํนิยมที่ใช๎สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตการเกษตร 
- ถนนหลายสายขาดการซํอมแซม 
- ขาดการบริหารการจัดการปุาไม๎และแหลํงน้ าที่ดี 
- ไมํมีตลาดที่รองรับผลิตผลทางการเกษตรแรงงานไร๎ฝีมือ 
- ขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
- อุปกรณ์ เครื่องมือมีไมํเพียงพอ 
-    ประชาชนบางสํวนยังไมํคํอยให๎ความรํวมมือในกิจกรรมชุมชน 
-    ประชาชนไมํเข๎าใจสิทธิหน๎าที่และบทบาทของตนเองในการพัฒนา 

 (3)  การวิเคราะห์โอกาส( O : Opportunity )เป็นการพิจารณาปัจจัยภายนอก อปท. 
โดยการประเมินโอกาสหรือเงื่อนไขที่คาดวําจะเอ้ืออ านวยตํอการบริหารการพัฒนา อปท. ให๎บรรลุผลส าเร็จ 
เชนํ ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม ด๎านการเมือง ด๎านเทคโนโลยี ด๎านอ่ืนๆ จากการวิเคราะห์โอกาส พบวําเทศบาล
ต าบลปรุใหญํมีโอกาสหรือเงื่อนไขที่คาดวําจะเอ้ืออ านวยตํอการบริหารดังนี้ 

- จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให๎เทศบาลต าบล 
    ที่มีแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
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- มีเส๎นทางการคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสูํภาคอีสานหลายจังหวัด ท าให๎สามารถ
รองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

- เทศบาลต าบลมีเขื่อนและสถานที่หลายแหํงที่สามารถพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวได๎ 
- เทศบาลต าบลเหมาะส าหรับเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนสินค๎าประเภทตํางๆ 
- มีการกํอสร๎างสนามกีฬาระดับจังหวัดภายในต าบลท าให๎สามารถรองรับ

นักทํองเที่ยวที่จะเดินทางมาทํองเที่ยวในอนาคต 
(4) การวิเคราะห์ข้อจ ากัด( T : Threat)  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายนอก อปท. โดย

การประเมินภาวะคุกคามหรือเงื่อนไขที่เป็นข๎อจ ากัดตํอการบริหารการพัฒนา อปท. ให๎บรรลุผลส าเร็จ เชํน 
ด๎านเศรษฐกิจ  ด๎านสังคม  ด๎านการเมือง  ด๎านเทคโนโลยี ด๎านอ่ืน ๆ จากการวิเคราะห์พบวําเทศบาลต าบลปรุ
ใหญํ มีข๎อจ ากัดดังนี ้

- งบประมาณในแตํละปีมีคํอนข๎างจ ากัดในการด าเนินการพัฒนาต าบลให๎มีศักยภาพ 
- ประชาชนมีความแตกตํางในด๎านฐานะทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคมระหวําง

ชุมชนเดิมและชุมชนบ๎านจัดสรร 
- ประชาชนมาจากหลายชุมชนท าให๎มีพ้ืนฐานความรู๎และพ้ืนฐานทางสังคมแตกตํางกัน 
- มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
- ภารกิจที่ถํายโอนมีจ านวนมากแตํเจ๎าหน๎าที่ยังไมํมีความรู๎เกี่ยวกับภารกิจที่มอบหมาย 

 การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
          1.ปัญหาเศรษฐกิจ 

1.1 ผลิตผลทางการเกษตรตกต่ า 
-  ตลาดการสํงออกสินค๎าทางด๎านการเกษตรกรรมมีปริมาณลดน๎อยลง     
-  ต๎นทุนในภาคเกษตรสูงขึ้น 
-  ไมํมีการประกันราคาสินค๎าทางการเกษตร 
-  ปลูกพืชชนิดเดียวกันมากเกินไป 
-  ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพตกต่ า 
-  ไมํมีตลาดกลางสินค๎าทางการเกษตร 
-  ราคาสินค๎าทางการเกษตรตกต่ า 
-  ไมํมีทีด่ินท ากินเป็นของตนเอง 
-  ประชาชนยังใช๎วิธีการแบบดั้งเดิมในการผลิต 

1.2 รายได๎ 
-  ประชาชนรายได๎น๎อย 
-  ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ   
-  ต๎นทุนทางการเกษตรสูง 
-  งบประมาณ/กองทุนสํงเสริมอาชีพไมํเพียงพอ 
-  เกิดหนี้สินจากภาคการเกษตร 
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1.3 การรวมกลุํมอาชีพ 
-   กลุํมอาชีพที่มีอยูํขาดความเข๎มแข็ง 
-   ไมํมีหนํวยงานหรือบุคลากรสนับสนุนหรือสร๎างความรู๎ในการบริหารจัดการเกี่ยว 
    การเกษตร 
-   ขาดการสํงเสริมอาชีพ 

1.4 ความรู๎และเทคนิคการพัฒนาอาชีพ 
-   ประชาชนยังขาดความรู๎ความเข๎าใจ และยังขาดผู๎น าในการด าเนินงานพัฒนาปรับปรุง

ผลผลิตให๎มีระยะใช๎ที่นานขึ้น และพัฒนาคุณภาพ สินค๎าให๎ดียิ่งขึ้น ตามความต๎องการ
ของตลาด   

-   ไมํมีอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
-   ขาดการบริหารจัดการที่ดี 

1.5 ปัญหาการวํางงาน 
-  ประชาชนในพื้นที่มีอัตราการวํางงานเพ่ิมขึ้น 
-  ไมํมีอาชีพเสริมรองรับหลังจากการท าการเกษตร 

          2.ปัญหาด้านสังคม 
2.1  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-  จ านวนบุคลากรที่มีความรู๎ด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   ยังไมเํพียงพอกับจ านวนประชากรในต าบล และยังไมํถึงเปูาหมายที่วางไว๎  
-  ประชาชนสํวนใหญํยังไมํมีความรู๎ในการที่ปูองกันภัยในเบื้องต๎น 
-  อัตราก าลังที่ให๎การสนับสนุนไมํเพียงพอตํอประชาชนในพ้ืนที่ทั้งต าบล 

2.2 การรักษาความสงบเรียบร๎อยของชุมชน 
-  ขาดแผนการปูองกันอาชญากรรม 
-  ชุมชนขาดความเข๎มแข็งและสามัคคี 
-  ขาดงบประมาณและบุคลากร 

2.3 ยาเสพติด 
-  ยังมียาเสพติดในพ้ืนที่ 
-  การให๎ความรู๎เกี่ยวกับยาเสพติดยังไมํทั่วถึง 

2.4 การแก๎ปัญหาสังคมและความยากจน                
-  ประชาชนสํวนใหญํมีความยากจน 
-  ภาระหนี้สินเป็นจ านวนมาก 
-  ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ 
-  ขาดการรวมกลุํมในการประกอบอาชีพ 
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2.5 สวัสดิการสังคม 
-  ห๎องสมุด ที่อํานหนังสือพิมพ์ประจ าหมูํบ๎านยังไมํทั่วถึง 
-  ไมํมีทุนการศึกษาส าหรับเด็กด๎อยโอกาส 

3.ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1 คมนาคม 

-   สภาพถนนบางแหํงเป็นหลุมเป็นบํอ การสัญจรไปมาไมํสะดวก   
-   ถนนภายในหมูํบ๎านยังมีจ านวนมากที่ยังไมํได๎พัฒนาปรับปรุงให๎สัญจรได๎ 
-   งบประมาณในการด าเนินการกํอสร๎าง ซํอมบ ารุง ยังไมํเพียงพอ 
-   การกํอสร๎างภายในต าบลเป็นไปอยํางลําช๎า 

3.2   ไฟฟูาสาธารณะ 
-  ไฟฟูาสาธารณะในพ้ืนที่ต าบลปรุใหญํ  ยังมีไมํเพียงพอ  
-  การประสานงานกับการไฟฟูาเป็นไปอยํางลําช๎า 
-  ไฟฟูาแสงสวํางภายในหมูํบ๎านยังไมํเพียงพอ 
-  ขาดงบประมาณ 

3.3 ประปา 
-  ขาดงบประมาณจัดสร๎าง  ซํอมแซม  บ ารุงรักษา 
-  ขาดการบริหารจัดการที่ดี 
-  น้ าประปายังไมํครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
-  คุณภาพของน้ ายังไมํได๎มาตรฐาน 
-  เกิดภาวะขาดแคลนน้ าประปาในฤดูแล๎ง 

3.4  โทรคมนาคม 
-  โทรศัพท์สาธารณะในต าบลปรุใหญํไมํเพียงพอ   

3.5  การระบายน้ า 
-  ขาดการดูแลซํอมแซมในบางจุดที่มีอยูํแล๎ว   
-  การระบายน้ าเป็นไปอยํางลําช๎า 
-  เกิดน้ าทํวมขังในบางพ้ืนที่ 
-  การกํอสร๎างรางระบายน้ าหรือทํอระบายน้ ายังไมํเพียงพอ 

4.  ปัญหาแหล่งน้ า 
4.1 แหลํงน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค 

-  ในเขตพ้ืนที่ต าบลปรุใหญํมีแหลํงน้ าธรรมชาติและน้ าบาดาลซึ่งมีสภาพเป็นน้ ากรํอยคํอน 
   ข๎างเค็มเป็นสํวนใหญํมีบางจุดเทํานั้นที่สามารถเจาะบํอบาดาลนั้นมาผลิตเป็นน้ าดื่มได๎   
-  ปริมาณน้ าไมํเพียงพอตํอการอุปโภค – บริโภค โดยเฉพาะฤดูแล๎ง 
-  คุณภาพของน้ าส าหรับอุปโภค - บริโภคยังไมํดี  
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4.2 แหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร 
-   แหลํงน้ าส าหรับการเกษตร จะใช๎น้ าจากแหลํงน้ าธรรมชาติ, เขื่อนโพธิ์เตี้ย, เขื่อนคนชุม, 

อํางเก็บน้ าเถกิงพล และน้ าจากบํอบาดาลที่ขุดเจาะขึ้นมาใช๎เอง ปริมาณท่ีใช๎ไมํเพียงพอ
ตํอการท าการเกษตร    

-   แหลํงน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่ต าบลปรุใหญํมี 4 แหํง แตํยังขาดการพัฒนาและปรับปรุง
แหลํงน้ าให๎เอ้ือและสามารถใช๎สอยได๎อยํางเต็มที่  

-   สระน้ า บํอน้ า เดิม ตื้นเขิน 
-   ขาดงบประมาณในการจัดสร๎างแหลํงน้ าขนาดใหญํ 

     5.ปัญหาด้านสาธารณสุข 
5.1 การบริการด๎านสาธารณสุข 

-  การให๎บริการประชาชนในพ้ืนที่ของต าบลปรุใหญํ  ยังไมํทั่วถึงและเพียงพอ 
-  มีเจ๎าหน๎าที่ไมํเพียงพอตํอการด าเนินงานในการให๎ความรู๎ความเข๎าใจกับประชาชนในพื้นที่   
-  การเผยแพรํและประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎ยังไมํทั่วถึงและครอบคลุม 
-  วัสดุอุปกรณ์ในการให๎บริการด๎านสาธารณสุขมีน๎อยและไมํทันสมัย 
-  ขาดงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

5.2 สวัสดิการด๎านสาธารณสุข 
-  งบประมาณในการให๎บริหารด๎านสาธารณสุขมีไมํเพียงพอ 
-  หลักประกันสุขภาพไมํทั่วถึง 

5.3  โรคติดตํอ 
-  ยังมีโรคติดตํอแพรํระบาดในพื้นที่ 
-  ประชาชนขาดความรู๎ในการปูองกันตัวเองจากโรคตําง ๆ 
-  การประชาสัมพันธ์ยังไมํทั่วถึงและครอบคลุม 
-  ขาดงบประมาณในการปูองกัน 

6.ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
6.1 การบริหารงานของเทศบาลต าบล 

-  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด๎าน 
-  การปฏิบัติงานในสํวนตําง ๆ ยังไมํสัมฤทธิ์ผลสูงสุด 
-  การให๎บริการประชาชนยังไมํทั่วถึง 
-  การเผยแพรํประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารยังไมํครอบคลุม 
-  การจัดคนท างานยังไมํสัมพันธ์กับงาน 

6.2 บทบาทและหน๎าที่ของผู๎น า     
-  การขาดการท าความเข๎าใจกับประชาชนเรื่องบทบาทและหน๎าที่ของ 
   การเป็นสมาชิกหรือผู๎บริหารของเทศบาลต าบล   
-  การประสานงานและความรํวมมือระหวํางประชาชน , ผูน๎ าท๎องถิ่น 
   และสมาชิกยังไมํดีเทําที่ควร   
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6.3  การเมืองการปกครอง   
-  ประชาชนขาดความรู๎ ความเข๎าใจในกฎหมายพ้ืนฐาน 
-  ประชาชนขาดความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและบทบาทของตน 
-  การมีสํวนรํวมของประชาชนในการสํงเสริมประชาธิปไตยในระดับ  
    ท๎องถิ่น และระดับชาติมีน๎อย 
-  ประชาชนยังไมํกล๎าแสดงออกทางการเมือง 
-  การประชาสัมพันธ์ยังไมํครอบคลุมและทั่วถึง 

7. ปัญหาการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ 
7.1  ด๎านการศึกษา 

-  ขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาโดยตรง 
-  ผู๎ปกครองมีคํานิยมสํงบุตรหลานเข๎าเรียนในเมือง 
-  ขาดกองทุนและการสํงเสริมให๎เด็กศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น 
-  ความพร๎อมของสื่อการเรียนการสอนและแหลํงเรียนรู๎ยังไมํอยูํในระดับที่ดีที่สุด 
-  ระเบียบ กฎหมาย ไมํเอ้ือตํอการด าเนินงานด๎านการศึกษา เนื่องจากมีข๎อจ ากัด 
   ในการเบิกจํายงบประมาณหลายประการ 

7.2 ด๎านศาสนา 
-  ประชาชนให๎ความส าคัญในการรํวมกิจกรรมทางศาสนาน๎อยลง 
-  ระเบียบ กฎหมาย ไมํเอ้ือตํอการด าเนินงานเพ่ือสํงเสริมศาสนา เนื่องจากมีข๎อจ ากัด 
   ในการเบิกจํายงบประมาณหลายประการ 

7.3  ด๎านวัฒนธรรม 
-  เยาวชนและประชาชนให๎ความส าคัญในการเข๎ารํวมกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมน๎อยลง   
-  เยาวชนและประชาชนขาดความภูมิใจในความเป็นท๎องถิ่นและวัฒนธรรมไทย 
-  เยาวชนและประชาชนมีคํานิยมในการเลียนแบบวัฒนธรรมตํางชาติ 
-  ระเบียบ กฎหมาย ไมํเอ้ือตํอการด าเนินงานด๎านวัฒนธรรม เนื่องจากมีข๎อจ ากัด 
   ในการเบิกจํายงบประมาณหลายประการ 

7.4   ด๎านกีฬาและนันทนาการ 
-  สถานที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการยังมีไมํเพียงพอ 
-  อุปกรณ์กีฬายังมีจ านวนไมํเพียงพอ 
-  เยาวชนและประชาชนให๎ความสนใจในการเลํนกีฬาและเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านการศึกษาน๎อยลง 
-  ระเบียบ กฎหมาย ไมํเอ้ือตํอการด าเนินงานด๎านกีฬา เนื่องจากมีข๎อจ ากัด 
   ในการเบิกจํายงบประมาณหลายประการ 
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8.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.1 ขยะมูลฝอย 

-  ปริมาณขยะที่มีแนวโน๎มสูงขึ้นได๎ 
-  ประชาชนทิ้งขยะไมํตรงตามภาชนะท่ีรองรับ 
-  ภาชนะในการรองรับยังไมํเพียงพอและทั่วถึง 
-  ขาดสถานที่ในการทิ้งขยะ 
-  การบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยยังไมํดีเทําที่ควร 

8.2 ทรัพยากรธรรมชาติ 
-  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ไมํได๎รับการดูแลหรือปรับปรุงให๎ดีขึ้น 
-  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ทรุดโทรม 
-  ประชาชนขาดความรู๎ความเข๎าใจและขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์  
   ปูองกัน  บ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
- ประชาชนสํวนใหญํยังขาดการเอาใจใสํดูแล  และหวงแหนธรรมชาติ 

8.3 สิ่งแวดล๎อม 
-  เกิดมลภาวะเป็นพิษในบางพ้ืนที่ 
-  มีการทิ้งน้ าเสียลงคลอง หรือแมํน้ าสาธารณะ ท าให๎น้ าเนําเสีย 
-  ไมํมีอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการควบคุมหรือปูองกันก าจัดมลภาวะที่เป็นพิษ 
-  ขาดบคุคลากรที่จะด าเนินการด๎านนี้โดยตรง 
-  ไมํมีงบประมาณในการอนุรักษ์ ปูองกัน บ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลนั้น   ได๎ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล๎อมภายนอกท่ีเกี่ยวข๎อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ปัญหา พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต หมายเหตุ 

1.  ปัญหาด้านแหล่งน้ า ทุกหมูํบ๎านในต าบล - การสร๎างระบบบรหิารจดัการน้ า    ถือวําเป็น
การเตรียมรับมือกับปัญหาน้ าทํวมหรือขาดแคลน
น้ าได๎ดีทีสุ่ด ไมํวําจะเป็นการสร๎างที่กักเก็บน้ า 
การขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน การสรา๎งระบบระบาย
น้ า 
-  การพัฒนาและใช๎ประโยชน์จากแหลํงน้ า  จะ
ชํวยให๎ชุมชนรู๎จักวิธีการหารายได๎ รู๎จักการ
พึ่งตนเอง พ่ึงทรัพยากรที่มีอยูํ ซึ่งจะเป็นไปตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2.  ปัญหาด้าน 
    โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ทุกหมูํบ๎านภายในต าบล -  การพฒันาระบบคมนาคมขนสํงให๎มีความ
สะดวกในการสัญจรเป็น กระบวนการหนึ่งท่ีจะ
ท าให๎ภาคเศรษฐกจิขยายตัว 
-  การเช่ือมตํอถนนภายในหมูํบ๎านและระหวําง
หมูํบ๎านและเช่ือมถนนสายหลัก 
-  อุบัติเหตุและอาชญากรรมในยาม    ค่ าคืน
กํอให๎เกิดการสญูเสียในชีวิตและทรัพย์สินเกดิขึ้น 
การติดตั้งไฟฟูาสาธารณะจะสามารถลดปญัหาได๎  
ระดับหนึ่ง 
-  น้ าเพื่อการอุปโภคบรโิภค เป็นปัจจัยที่ส าคญั
ในการด ารงชีวิต จึงควรหามาตรการรองรับใน
การแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าโดยเฉพาะฤดู
แล๎ง 
-  การสื่อสารเป็นไปอยาํงรวดเร็วแตํบางคนมี
พฤติกรรมที่ใช๎การสื่อสารและวิธสีือ่สารที่ไมํ
ถูกต๎อง เทคโนโลยรีุดหน๎ากา๎วไกล ถ๎าใช๎ให๎เกิด
ประโยชน ์
-  การพัฒนาระบบรางระบายน้ าให๎ได๎อยําง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดย   ไมํกํอให๎เกิด
การทํวมขังจะสํงผลให๎การสญัจรได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
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ปัญหา พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต หมายเหตุ 

3.  ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทุกหมูํบ๎านในต าบล -  การปลูกจิตส านึกให๎ประชาชนรูถ๎ึงคุณคํา
ของทรัพยากรธรรมชาติ ให๎มีการรกัและหวง
แหน และอาจด าเนินการในรูปแบบการ
ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนท่ี ซึ่งจะสํงผลให๎มี
การกระจายรายได๎ไปสูํภาคประชาชน
เพิ่มขึน้ 

 

4.  ปัญหาการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ทุกหมูํบ๎านภายในต าบล - สื่อและอุปกรณ์การเรียนรูเ๎ป็นสิง่ที่   
จ าเป็นและส าคญัตํอพัฒนาการการเรียนรู๎
ของเด็กเพื่อใหเ๎ด็กก๎าวทันโลก 
-  การศึกษาไมํมีทีส่ิ้นสดุ การศึกษานอก
ระบบจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสรา๎ง
กระบวนการคดิและการเรียนรู๎ในชุมชน  
-  วัตถุนิยมและคํานยิมที่ผดิๆ ท าให๎สังคม
เกิดความวุํนวาย ปญัหาเกดินานับประการ
รอการแก๎ไข ทางที่ดีควรใช๎ศาสนาเข๎ามาให๎
เกิดการจรรโลงจิตใจ และใช๎เป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ 
-  วัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแตํโบราณเริ่ม
สูญหาย ถ๎าไมมํีการอนุรักษไ์ว๎ก็จะหายไปใน
ที่สุด 
-  การสํงเสรมิให๎เลํนกีฬาเพื่อสุขภาพในทุก
เพศทุกวัย และสนับสนุนให๎ยดึการกีฬาเป็น
อาชีพอีกอาชีพหน่ึง 
 

 

5.  ปัญหาด้านการเมืองการ
บริหาร 

ทุกหมูํบ๎านในต าบล -  เทศบาลต าบล ในฐานะหนํวยงานท๎องถิ่น
ขนาดเล็กท่ีใกล๎ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด 
ควรมีการช้ีแจงเกี่ยวกับสิทธิ หรือบทบาท
หน๎าท่ีของประชาชนในการที่จะมสีํวนรํวมใน
การบริหารต าบลเพื่อเป็นการเสรมิศักยภาพ
ในต าบลให๎มีความเข๎มแข็ง ซึ่งจะสงผลให ๎
ประเทศชาตมิีความมั่นคงและเจรญิทัดเทียม
อารยประเทศ 
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ปัญหา พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต หมายเหตุ 

5.  ปัญหาด้านการเมืองการ
บริหาร (ต่อ) 

 
-  การพัฒนาและการแกไ๎ขปัญหาหรือการ
วางแผนก าหนดทิศทางการพัฒนาท๎องถิ่นใน
อนาคต จ าเป็นอยํางยิ่งต๎องอาศัยความ
รํวมมือจากทุกองค์กร 
-  การบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 
เป็นหัวใจในการบริหาร 
-  ภารกิจท่ีเพิ่มมากข้ึนตามอ านาจหน๎าท่ี
และการรองรับภารกิจถํายโอน ท าให๎ต๎องมี
การท าความเข๎าใจกับประชาชนในฐานะ
เจ๎าของประเทศ 
 

 

6.  ปัญหาด้านการ
สาธารณสุข 

ทุกหมูํบ๎านในต าบล -  ในปัจจุบันโรคตํางๆมีจ านวนเพิม่ มากขึ้น 
ถ๎าหากทุกคนละเลยในการที่จะใสใํจสุขภาพ
ของตนเอง ก็อาจเป็นเหยื่อของโรคร๎ายได ๎
-  หนวํยงานตํางๆ มีสํวนท่ีจะสํงเสริม
สุขภาพพลานามัยของประชาชนให๎มีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง โดยด าเนินการอยํางจริงจัง
และเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
-  การแสวงหาความรู๎ เป็นอีกหนทางหนึ่งที่
จะท าให๎ปัญหาด๎านสาธารณสุข มกีาร
บรรเทาเบาบางและปูองกันปัญหาที่เกิดได ๎
 

 

7.  ปัญหาด้านสังคม ทุกหมูํบ๎านในต าบล -  ความเหลื่อมล้ าทางรายได๎ระหวาํง   คน
จนกับคนรวยท าให๎เกดิตามมาเป็นจ านวน
มาก ไมํวําจะเป็นอาชญากรรม การแพรํ
ระบาดของสิ่งเสพตดิ ซึ่งนับวันจะทวีความ
รุนแรงเพิ่มมากข้ึน ซึงถ๎าหากไมดํ าเนินการ
จริงจังหรือมีแผนรองรับการพัฒนาด๎านตํางๆ
ก็จะเป็นไปอยํางลําช๎า 
-  ระบบครอบครัวมีแนวโน๎มเป็น  
ครอบครัวเดี่ยวมากยิ่งข้ึน สภาพเศรษฐกิจ 
จะสํงผลให๎คนเห็นแกตํัวเพิ่มขึ้น ควรให๎
ความส าคญักับครอบครัวใหญเํพื่อเป็นการ
สร๎างภมูิคุ๎มกันทางสังคมให๎ปูุ ยาํ ตา ยาย ได๎
อบรมสั่งสอนบตุรหลาน เพื่อให๎เขาเป็นเยา
ชนท่ีดีตํอไปในอนาคต 
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ปัญหา พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต หมายเหตุ 

8.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ทุกหมูํบ๎านในต าบล -  ความเจริญเตบิโตของโลกในยุคโลกาภิ
วัตน์ ท าให๎การใช๎ชีวิตอยูํในปัจจุบันต๎องมี
การวางแผน และปรับเปลี่ยน    ตวัเองให๎
ทันกับเหตุการณ์และ  สถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป 
-  สภาพอากาศ  ฤดูกาลแปรปรวน     การ
พึ่งพาการเกษตรตามฤดูกาลอยํางเดียวไมํ
เพียงพอท่ีจะสร๎างชุมชน  เข๎มแข็ง 
-  การด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงจะ
ท าให๎อยูํรอดกับสภาวการณ์ปัจจุบนั 
-  ระบบการผลิตแบบกลุํมจะชํวยเพิ่มพลัง
ในการตํอรองและมีอ านาจในการแขํงขันกับ
คูแํขํงได๎ดีกวํา ท้ังด๎านต๎นทุน แรงงานและ
ผลผลติ 
-  การสํงเสรมิให๎ระบบเศรษฐกิจฐานราก
เข๎มแข็งจะท าให๎เศรษฐกจิของประเทศ
เข๎มแข็งและยั่งยืน 
-  การสํงเสรมิการรวมในการประกอบอาชีพ
จากหนํวยงานตํางๆ จะประสบความส าเร็จ
ถ๎าชุมชนให๎ความสนใจ รํวมมือ รํวมใจ ใน
การด าเนินการ 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ (พ.ศ. 2566-2570) 

 1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคม 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

1.  การเสริมสร้าง
และพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย ์

2.  การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหลือ่มล้้าใน

สังคม 

3.  การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

4. การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

7. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

และระบบโลจิ
สติกส ์

 

10. ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

 

5. การเสริมสร้าง
ความม่ันคงแห่งชาติ

เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความม่ังคั่ง

และยั่งยืน 

6. การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิ ชอบ

และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

8.การพฒันา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

 

9.การพฒันาภาค
เมือง และพื้นที่

เศรษฐกจิ 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
การรกัษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 

2. ยุทธศาสตร์
การสานต่อ
แนวทาง

พระราชด้าริ 

 

3. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การอนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

 

7. ยุทธศาสตร์
ด้านการ

บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

 

10.ยุทธศาสตร์
ด้านการ

พัฒนาการ
เกษตร 

 

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ

ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี

และกีฬา 

 

6. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

การศึกษา 

 

9. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

สังคม 

 

8. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

สาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ 

อปท.  

1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 

2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การ
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 

3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทาง
พระราชด้าริ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

1.  สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต 
และเพิ่มขีด ความสามารถ การค้า การ

ลงทุนและเศรษฐกิจ 

2.  ยกระดับการท่องเที่ยว  
ที่หลากหลายเช่ือมตอ่ภาคและภูมิภาค 

 

3.  พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูป
สินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ 

4.  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน 
และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 

5.  ยกระดับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้

เกิดสมดุลและยั่งยืน 

6.  ยกระดับการบรหิารจัดการภาครัฐ
รองรับการพฒันาเมอืงและสงัคม

คุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ 
Art City / Safe City) 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ (พ.ศ. 2566-2570) (ต่อ) 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
การรกัษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 

2. ยุทธศาสตร์
การสานต่อ
แนวทาง

พระราชด้าริ 

 

3. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การอนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

 

7. ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง

ท่ีดี 

 

10.ยุทธศาสตร์
ด้านการ

พัฒนาการ
เกษตร 

 

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ

ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี

และกีฬา 

 

6. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

การศึกษา 

 

9. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

สังคม 

 

8. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

สาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.  

แผนงาน  

ผลผลิต / 
โครงการ  

จ านวน 
........ 

โครงการ 

จ านวน 
........ 

โครงการ 

 

จ านวน 
........ 

โครงการ 
 

จ านวน 
........ 

โครงการ 
 

จ านวน 
........ 

โครงการ 

 

จ านวน 
........ 

โครงการ 

จ านวน 
........ 

โครงการ 

 

จ านวน 
........ 

โครงการ 

 

จ านวน 
........ 

โครงการ 

 

จ านวน 
........ 

โครงการ 

 

เปา้ประสงค ์ เปา้ประสงค ์

 
เปา้ประสงค ์
 

เปา้ประสงค ์
 

เปา้ประสงค ์

 
เปา้ประสงค ์

 
เปา้ประสงค ์

 
เปา้ประสงค ์

 
เปา้ประสงค ์

 

กลยทุธ ์ กลยทุธ ์

 
กลยทุธ ์

 
กลยทุธ ์

 

กลยทุธ ์

 
กลยทุธ ์

 
กลยทุธ ์

 
กลยทุธ ์

 
กลยทุธ ์

 
กลยทุธ ์

 

แผนงาน 
บริหารทั่วไป 

แผนงาน 
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
สาธารณสขุ 

 

แผนงาน 
สรา้งความ

เขม้แขง็ของชมุชน 

 

แผนงาน 
งบกลาง 

 

แผนงาน 
อตุสาหกรรม
และโยธา 

 

แผนงาน 
เคหะและ
ชมุชน 

 

แผนงาน 
การเกษตร 

 

แผนงาน 
การศาสนา 

วฒันธรรม และ
นนัทนาการ 
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แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic  Map) 
 

 
 
 
 

 1. ยุทธศาสตร์ด้าน
การรกัษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 

2. ยุทธศาสตร์
การสานต่อ
แนวทาง

พระราชด้าริ 

 

3. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การอนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

 

7. ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง

ท่ีดี 

 

10.ยุทธศาสตร์
ด้านการ

พัฒนาการ
เกษตร 

 

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ

ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี

และกีฬา 

 

6. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

การศึกษา 

 

9. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

สังคม 

 

8. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

สาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตร์  

แผนงาน  
แผนงาน 

บริหารทั่วไป 
แผนงาน 
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
สาธารณสขุ 

 

แผนงาน 
สรา้งความ

เขม้แขง็ของชมุชน 

 

แผนงาน 
งบกลาง 

 

แผนงาน 
สงัคม

สงเคราะห ์

 

แผนงาน 
เคหะและ
ชมุชน 

 

แผนงาน 
การเกษตร 

 

แผนงาน 
การศาสนา 

วฒันธรรม และ
นนัทนาการ 

 

วิสัยทัศน์  “ประตูสู่อีสาน  บริการเลิศล้้า  ล้าน้้าธรรมชาติ  พ้ืนที่ราบเกษตรกรรม  ชั้นน้าสนามซีเกมส์” 
 
 

กลยทุธ ์ กลยทุธ ์

 
กลยทุธ ์

 
กลยทุธ ์

 

กลยทุธ ์

 
กลยทุธ ์

 
กลยทุธ ์

 
กลยทุธ ์

 
กลยทุธ ์

 
กลยทุธ ์

 
กลยุทธ์  

เป้าประสงค์ เปา้ประสงค ์ เปา้ประสงค ์

 
เปา้ประสงค ์
 

เปา้ประสงค ์
 

เปา้ประสงค ์

 
เปา้ประสงค ์

 
เปา้ประสงค ์

 
เปา้ประสงค ์

 
เปา้ประสงค ์

 

ค่าเป้าหมาย ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย 

 
ค่าเปา้หมาย 
 

ค่าเปา้หมาย 
 

ค่าเปา้หมาย 

 
ค่าเปา้หมาย 

 
ค่าเปา้หมาย 

 
ค่าเปา้หมาย 

 
ค่าเปา้หมาย 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
1 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ

ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล 

2 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

  ด้านเศรษฐกิจ แผนงานเกษตร ส านักปลัด 

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
4 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
  ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัดเทศบาล/ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

กองการศึกษา 

6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

  ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา กองการศึกษา 

7 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล/ 
กองคลัง 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

ส านักปลัดเทศบาล 

8 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

  ด้านการด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

9 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัดเทศบาล 

10 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัดเทศบาล 

     

  รวม  10 ยุทธศาสตร ์  5 ด้าน 10 แผนงาน 5 ส านัก / กอง 

 



แบบ ผ.01

บญัชสีรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลปรใุหญ่

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

1 ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชวีติและทรัพยสิ์น

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 730,000 10 730,000 10 730,000 10 730,000 10 730,000 50 3,650,000

10 730,000 10 730,000 10 730,000 10 730,000 10 730,000 50 3,650,000

2 ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 

2.1 แผนงานสาธารณสุข 1 140,000 1 140,000 1 140,000 1 140,000 1 140,000 5 700,000

2.2 แผนงานเกษตร 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000

2 190,000 2 190,000 2 190,000 2 190,000 2 190,000 10 950,000

3 ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

3.1 แผนงานเคหะและชมุชน 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 5 2,500,000

3.2 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา 6 6,514,900 6 11,664,000 6 11,761,000 6 6,300,000 5 17,841,000 29 54,080,900

7 7,014,900 7 12,164,000 7 12,261,000 7 6,800,000 6 18,341,000 34 56,580,900

4 ยทุธศาสตร์ด้านการอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.1 แผนงานเคหะและชมุชน 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 10 1,000,000

4.2 แผนงานการเกษตร 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 10 400,000

4 280,000 4 280,000 4 280,000 4 280,000 4 280,000 20 1,400,000

5

5.1 แผนงานเคหะและชมุชน 1 1,221,000 0 0 1 3,500,000 0 0 0 0 2 4,721,000

5.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 6 1,100,000 6 1,100,000 6 1,100,000 6 1,100,000 6 1,100,000 30 5,500,000

7 2,321,000 6 1,100,000 7 4,600,000 6 1,100,000 6 1,100,000 32 10,221,000

ป ี 2570ป ี 2567 ป ี 2569 รวม 5 ปี

2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

รวม

ที่ ยทุธศาสตร์

ป ี 2566 ป ี2568

รวม

รวม

รวม

รวม

ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา-วฒันธรรม

ประเพณี และกฬีา
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จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

ป ี 2570ป ี 2567 ป ี 2569 รวม 5 ปี

ที่ ยทุธศาสตร์

ป ี 2566 ป ี2568

6 ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา

6.1 แผนงานการศึกษา 11 2,032,104 11 2,032,104 11 2,032,104 11 2,032,104 11 2,032,104 55 10,160,520

6.2 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 5 2,500,000

12 2,532,104 12 2,532,104 12 2,532,104 12 2,532,104 12 2,532,104 60 12,660,520

7 ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีดี่ 

7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 12 2,720,000 12 2,720,000 12 2,720,000 12 2,720,000 12 2,720,000 60 13,600,000

7.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

13 2,750,000 13 2,750,000 13 2,750,000 13 2,750,000 13 2,750,000 65 13,750,000

8 ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข

8.1 แผนงานสาธารณสุข 4 860,000 4 860,000 4 860,000 4 860,000 4 860,000 20 4,300,000

8.2 แผนงานงบกลาง 1 260,000 1 260,000 1 260,000 1 260,000 1 260,000 5 1,300,000

5 1,120,000 5 1,120,000 5 1,120,000 5 1,120,000 5 1,120,000 25 5,600,000

9 ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม

9.1 แผนงานสาธารณสุข 1 90,000 1 90,000 1 90,000 1 90,000 1 90,000 5 450,000

9.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 7 1,350,000 7 1,350,000 7 1,350,000 7 1,350,000 7 1,350,000 35 6,750,000

8 1,440,000 8 1,440,000 8 1,440,000 8 1,440,000 8 1,440,000 40 7,200,000

10 ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาการเกษตร

10.1 แผนงานการเกษตร 2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 10 1,500,000

2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 10 1,500,000

70 18,678,004 69 22,606,104 70 26,203,104 69 17,242,104 68 28,783,104 346 113,512,420

รวม

รวมทัง้สิน้

รวม

รวม

รวม

รวม
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชมุชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1. ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพย์สิน

1.1   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการลด

ความเส่ียงจากเหตุสาธารณภยั

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่

ได้รับความเดือดร้อนจาก

เหตุสาธารณภยั

อบรมให้ความรู้เร่ืองการลด

ความเส่ียงจากเหตุสาธารณ

ภยัแก่ประชาชนในเขต

เทศบาล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ

ความปลอดภยั

ในชีวติและ

ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความรู้เร่ือง

การลดความเส่ียงจากเหตุ

สาธารณภยัเพิ่มขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล

(งานป้องกันฯ)

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพื่อเพิ่มความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้

ถนนในช่วงเทศกาล

ต้ังจุดบริการประชาชน

ตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ

ความปลอดภยั

ในชีวติและ

ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่ง

เทศกาลมีความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน

สํานักปลัดเทศบาล

(งานป้องกันฯ)

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

เพื่อเพิ่มความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้

ถนนในช่วงเทศกาล

ต้ังจุดบริการประชาชน

ตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ

ความปลอดภยั

ในชีวติและ

ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่ง

เทศกาลมีความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน

สํานักปลัดเทศบาล

(งานป้องกันฯ)

4 โครงการฝึกอบรมและทบทวน

เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ

อัคคีภยั/ไฟป่าในชุมชน

เพื่อให้คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 

ผู้นําชุมชน มีทักษะความรู้

เกี่ยวกับการป้องกันและ

ระงับอัคคีภยั/ไฟป่าในชุมชน

ฝึกอบรมคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 

ผู้นําชุมชนและประชาชน

ตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ

ความปลอดภยั

ในชีวติและ

ทรัพย์สินเพิม่ขึ้น

มีทีมกู้ภยัทีมีคุณภาพ

ภายในตําบล

สํานักปลัดเทศบาล

(งานป้องกันฯ)

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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1. ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพย์สิน

1.1   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการฝึกทักษะการเอาชีวิตรอด

จากการจมน้ํา 

เพื่อให้มีทักษะด้านความ

ปลอดภยัต่อชีวิตเกี่ยวกับ

กิจกรรมทางน้ํา

ฝึกอบรมนักเรียนโรงเรียน

บ้านคนชุมและตัวแทน

หมู่บ้านตําบลปรุใหญ่

 50,000  50,000  50,000  50,000 50,000  จํานวนนักเรียน

และตัวแทน

ชุมชนมีทักษา

ด้านความ

ปลอดภยัต่อชีวติ

เกีย่วกบั

กจิกรรมทางน้ํา

เพิม่ขึ้น

นักเรียนโรงเรียนบ้านคน

ชุมและตัวแทนชุมชน 

จํานวน 17 ชุมชน 

สามารถช่วยเหลือตนเอง

ได้ เมื่อมีภยัเกี่ยวกับ

กิจกรรมทางน้ํา

สํานักปลัดเทศบาล

(งานป้องกันฯ)

6 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน

ภยัฝ่ายพลเรือนเทศบาลตําบลปรุใหญ่

เพื่อพฒันามาตรฐานการ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหา สา

ธารณภยัในพื้นที่เทศบาล

ตําบลปรุใหญ่

ฝึกอบรมอาสาสมัคร

ป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน

เทศบาลตําบลปรุใหญ ่

ปีละ 1 คร้ัง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จํานวน

อาสาสมัคร

ป้องกนัภยัฝ่าย

พลเรือนเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับความ

ปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพย์สินจากเจ้าหน้าที่ที่

มีความชํานาญในการ

ป้องกันสาธารณภยั

สํานักปลัดเทศบาล

(งานป้องกันฯ)

7 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร

ป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนเทศบาล

ตําบลปรุใหญ่

เพื่อพฒันามาตรฐานการ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาสา

ธารณภยัในพื้นที่เทศบาล

ตําบลปรุใหญ่

ฝึกทบทวนอาสาสมัคร

ป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน

เทศบาลตําบลปรุใหญ่

ปีละ 1 คร้ัง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  จํานวน

อาสาสมัคร

ป้องกนัภยัฝ่าย

พลเรือนมีความรู้

เพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับความ

ปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพย์สินจากเจ้าหน้าที่ที่

มีความชํานาญในการ

ป้องกันสาธารณภยั

สํานักปลัดเทศบาล

(งานป้องกันฯ)

8 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 

ด้านการจราจรทางถนนประชาชนใน

เขตเทศบาล

เพื่อให้ประชาชนต่ืนตัวใน

การใช้รถใช้ถนนอย่าง

ปลอดภยั

 ฝึกอบรมให้ความรู้ 

อปพร. ปีละ 1 คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  จํานวน

อาสาสมัคร

ป้องกนัภยัฝ่าย

พลเรือนมีความรู้

เพิม่ขึ้น

 ทําให้ประชาชนได้มี

ความตระหนักและมีส่วน

ร่วมในการใช้รถใช้ถนน

อย่างปลอดภยั

สํานักปลัดเทศบาล

(งานป้องกันฯ)

9 โครงการจัดงานวัน อปพร. 

 

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่

สมาชิก และสร้างขวัญ 

กําลังใจให้แก่ สมาชิก อป

พร.

สมาชิก อปพร. เทศบาล

ตําบลปรุใหญ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ร้อยละของ อป

พร. เข้ากจิกรรม
สมาชิก อปพร. ได้

บําเพญ็ประโยน์ต่อ

ส่วนรวม และเห็น

ความสําคัญของ อปพร.

สํานักปลัดเทศบาล

(งานป้องกันฯ)

59



1. ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพย์สิน

1.1   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล

ตําบลปรุใหญ่

1. เพือ่เสริมสร้างศักยภาพและความ

เข้มแข็งเทศบาลตําบลปรุใหญ่ ใหม้ี

บคุลากรทีส่ามารถปฏบิติัหนา้ที่

ช่วยเหลือเจ้าพนกังานในการปอ้งกัน

และบรรเทาสาธารณภยัได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

2. เพือ่ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการ

สาธารณภยัเบือ้งต้น ระบบบญัชาการ

ทีเ่หมาะสมต่อการควบคุม ส่ังการ 

การบริหารจัดการสาธารณภยัในพืน้ที่

เกิดเหตุทีม่ีรูปแบบและมีมาตรฐาน

เดียวกันใหชุ้ดปฏบิติัการจิตอาสา

3. เพือ่พฒันาระบบปฏบิติังานกู้ภยัใน

ภาวะฉุกเฉินใหเ้ปน็ระบบ รวดเร็ว 

และทนัเหตุการณ์

4. เพือ่สนบัสนนุใหโ้ครงการจิตอาสา

พระราชทานในระดับพืน้ทีใ่หม้ีความ

เข้มแข็งและทกัษะความรู้ ความ

ชํานาญในการจัดการภยัพบิติั อันจะ

ส่งผลใหป้ระชาชนในชุมชน/ทอ้งถิน่ 

มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

ฝึกอบรมจิตอาสาภยัพบิัติ

ประจําเทศบาลตําบลปรุใหญ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ร้อยละของ

จิตอาสาภยั

พบิัติประจํา

เทศบาล

ตําบลปรุใหญ่

เพิ่มขึ้น

1. ผู้เขา้รับการฝึกอบรม
สามารถปฏบิัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจา้พนักงานป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัใน
พืน้ทีเ่กดิเหตุได้อยา่งถกูต้อง 
รวดเร็ว เป็นระบบ และมี
มาตรฐานเดียวกนั
2. ผู้เขา้รับการฝึกอบรม
สามารถใหก้ารสนับสนุนการ
ปฏบิัติงานของกอง
อํานวยการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัแหง่พืน้ที ่
เมือ่เกดิสาธารณภยัได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ ลดความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพยสิ์น
จากสาธารณภยั

สํานักปลัดเทศบาล

(งานป้องกันฯ)

รวม  10   โครงการ 730,000 730,000 730,000 730,000 730,000 
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด าริ

2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

   2.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

เพื่ออุดหนุนให้ชุมชน 

ดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริด้าน

สาธารณสุข

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

จํานวน 7 หมู่บ้าน ๆ ละ 

20,000 บาท

(อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้านในเขตเทศบาล

ตําบลปรุใหญ่)

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000  จํานวนชุมชนที่

ดําเนินโครงการ

พระราชดําริ

ด้านสาธารณสุข

มีเพิ่มขึ้นจากเดิม

เมื่อเทยีบกับปทีี่

ผ่านมา

1. ชุมชนได้รับการ

พัฒนาให้เกิดความน่า

อยู่อย่างยั่งยืน

2. ประชาชนในชุมชนมี

ความสุข มีคุณภาพชีวิต

ที่ดี

กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

รวม  1 โครงการ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด

(KPI)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด าริ

2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

 2.2 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ

และสร้างจิตสํานึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากร 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

ประชาชนในเขตพื้นที่

ตําบลปรุใหญ่ และ

หน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน ในเขตพื้นที่

ตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ฐานข้อมูลของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

 เพิ่มขึ้น

ตําบลปรุใหญ่มี

ฐานข้อมูล

ทรัพยากร 

วัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สํานักปลัดเทศบาล

(งานพัฒนาชุมชน)

รวม  1  โครงการ         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

 ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีด ความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคได้อย่าง

มาตรฐานและทั่วถึง

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขยาย

เขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ่ หมู่ที่ 1

 - 7 

 - ซอยฟาร์มหมู ถึงสุดเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ่ ชุมชนคน

ชุม 3 ม.1

 - ซอยวิโรจน์พัฒนา 20 ม.4

 - บ้านนางสมศรีถึงสุดซอย ชุมชนพบสุข 2 ม.5

 - สนามกีฬาโนนโพธิ์ไปทางทิศตะวันออก ชุมชนคนชุม 2 ม.1

 - ซอย 13/7 ชุมชนพบสุข 3 ม.5

 - ซอยบ้านนายสมาน  วรรณรักษ์  ม.2

 - หลังประตู 4 สนามกีฬา 80 พรรษา ชุมชนแสนสุข 3  ม.7

 - หลังสนามกีฬา 80 พรรษา  ซอยจําปาทอง  ชุมชนแสนสุข

 3 ม.7

 - ซอยรวมมิตร 2 จากบ้าน อาจารย์โรงเรียนอัสสัมชัญ ถึง

คลองส่งน้ํา (ซอยข้างอู่เกื้อ) ชุมชนรวมมิตรพัฒนา ม.4

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  ร้อยละของ

ความปลอดภยั

ในชีวิตและ

ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองชา่ง

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
 ตัวชี้วัด

(KPI)
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณ
 ตัวชี้วัด

(KPI)

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 ( ต่อ)

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขยาย

เขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ่ หมู่ที่ 1

 - 7  (ต่อ)

 - ซอยบ้านนายมานิตย์ ซอย 7/2 ชุมชนร่วมใจพัฒนาตะคอง

เก่า ม.2

 - ซอยบ้านนายแปว ม. 1

 - จากบ้านผู้ใหญ่โค้ยถึงโนนเพล ม. 2

 - เข้าประปาบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณคุ้มโสฬส ชุมชนแสน

สุข  3  ม.7

 - ทางไปบ้าน น.ส.วิไลลักษณ์ ชุมชนแสนสุข 3  ม.7

 - หลังเวียนนา ชุมชนตาลโหรนโนนตาชูพัฒนา  ม.2

 - ซอย 13 ชุมชนพบสุข 3 ม.5

 - บริเวณส่ีแยกร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ชุมชนไมตรีพัฒนา 

ม.4

 - หลังหมู่บ้านไชโยนคร 2 ชุมชนพบสุข 1 ม.5

รวม  1  โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีด ความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

2566 2567 2568 2569 2570

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน

เลียบลําตะกุดพร้อมถมดินเสริม
คันทางเลียบลําตะกุด ชุมชนคน

ชุม 1 ม.1

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐาน

กาํแพงกนัดินเลียบลําตะกดุพร้อมถมดินเสริมคัน

ทางเลียบลําตะกดุกวา้ง 2.50 เมตร ความยาว

แนวเสริมคันทางรวม 204.00 เมตร พร้อมป้าย

โครงการจาํนวน  1  ป้าย (ตามรูปแบบรายการ

และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - 1,500,000 - ร้อยละ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชา่ง

2 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา
หลังศุภโชคค้าไม้ถึงหอพกับา้น
ยายผัด ชุมชนลูกหลานปู่คง
พฒันา ม.2

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น

 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 190.00 

ม. บ่อพัก จาํนวน 19 บ่อ พร้อมติดต้ังป้าย

โครงการ จาํนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการ

และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - 530,000 - - ร้อยละ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี

และน้ําไม่ท่วมขัง

ในพื้นที่

กองชา่ง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบา้นนางจันจิรา  กิม

สูงเนิน ชุมชนร่วมใจพฒันาตะ
คองเก่า ม.2

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 3.00 ม.    ยาว 

36.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ

กอ่สร้างไมน่้อยกวา่  108.00  ตร.ม. (ตาม

รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล

กาํหนด)

- - 70,000 - - ร้อยละ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชา่ง

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณ
 ตัวชี้วัด

(KPI)
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

2566 2567 2568 2569 2570

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณ
 ตัวชี้วัด

(KPI)

4 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา

จากศาลตาปู่ - บา้นนางบงัอร 
ชุมชนตาลโหรนโนนตาชูพฒันา 
ม.2

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น

 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 59.00 ม.

 บ่อพัก จาํนวน 6 บ่อ พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 

จาํนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและ

ประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - 165,000 - ร้อยละ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี

และน้ําไม่ท่วมขัง

ในพื้นที่ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชา่ง

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําริม

ถนนมุขมนตรี (ฝ่ังซ้าย) ชุมชน

หนองหอย ม.3

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น

 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 165.00 

ม. บ่อพัก จาํนวน 17 บ่อ พร้อมติดต้ังป้าย

โครงการ จาํนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการ

และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - 464,000 - - ร้อยละ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี

และน้ําไม่ท่วมขัง

ในพื้นที่

กองชา่ง

6 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

แอสฟัสท์ติกคอนกรีตหน้าร้าน

ก๋วยเต๋ียวเมืองโอ่ง ชุมชนไมตรี

พัฒนา ม.4

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต กวา้ง

 5.00 ม. ยาวรวม 380.00 ม. หนา 0.05 ม. 

หรือพื้นที่ดําเนินการไมน่้อยกวา่ 1,900.00 ตร.ม.

 พร้อมป้ายโครงการ จาํนวน 1 ป้าย (ตาม

รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล

กาํหนด)

- - 900,000 - - ร้อยละ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชา่ง

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยวิโรจน์พฒันา  
ชุมชนวิโรจน์พฒันา ม.4

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 6 ม. ยาว 390 ม.

 หนา 0.15 ม.  พร้อมป้ายโครงการ จาํนวน  1 

ป้าย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่

เทศบาลกาํหนด)

- - - 1,400,000 - ร้อยละ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

2566 2567 2568 2569 2570

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณ
 ตัวชี้วัด

(KPI)

8 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บา้น
ไชโยนคร 1 ชุมชนพบสุข 2 ม.5

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น

 3   0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 253.00 

ม. บ่อพักจาํนวน  25 บ่อ   พร้อมคืนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 1 ม. ยาว 253 ม. หนา

 0.15 ม. หรือพื้นที่คืนผิวจราจรรวมฝาบ่อพักไม่

น้อยกวา่ 253 ม. พร้อมป้ายโครงการจาํนวน 1 

ป้าย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่

เทศบาลกาํหนด)

964,000 - - - - ร้อยละ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี

และน้ําไมท่่วมขงั

ในพื้นที่ ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

กองชา่ง

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยพบสุข 12/5 ชุมชนพบ

สุข 1 ม.5

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 249

 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการไม่

น้อยกว่า  1,245 ตร.ม.  พร้อมไหล่ทางหิน

คลุก กว้าง 0.50 ม. ยาว 249 ม.  หนา 0.15 

ม. ทั้งสองข้าง  พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1

 ป้าย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

- 700,000 - - - ร้อยละ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชา่ง

10 โครงการวางทอ่ระบายน้ํา ซอย 
14/2  ชุมชนพบสุข 3 ม.5

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น

 3  0.40 เมตร ยาว 580 ม. บ่อพักจาํนวน 18

 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จาํนวน 1 ป้าย (ตาม

รูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล

กาํหนด)

- - - 500,000 - ร้อยละ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี

และน้ําไมท่่วมขงั

ในพื้นที่ ประชาชน

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

กองชา่ง

67



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

2566 2567 2568 2569 2570

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณ
 ตัวชี้วัด

(KPI)

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสุข
 3 เชื่อมรางระบายน้ําเดิมจาก
โพธิก์ลางวิลล่าถึงหลังหมู่บา้นสิริ
สุข (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 7 บา้น
แสนสุข

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้
มาตรฐาน

ทอ่ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

ความกว้างภายใน 0.40 เมตร มีฝาปดิราง 
ความลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 230.00 เมตร พร้อมปา้ย
โครงการ จํานวน 1 ปา้ย (ตามรูปแบบและ
รายการประมาณการที่เทศบาลปรุใหญ่
กําหนด)

- 700,000 - - - ร้อยละ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรเพิ่มขึ้น

น้ําไม่ท่วมขังใน

พื้นที่และระบาย

น้ําได้ดี 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชา่ง

12 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายทางหลังสนามกฬีาเฉลิม

พระเกยีรติฯ 80 พรรษา  ชมุชนแสน

สุข 3  ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 5.00 ม.  ยาว 

299.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกวา้ง

ขา้งละ 0.50 ม. หรือพื้นที่กอ่สร้างผิวจราจรไม่

น้อยกวา่  1,495.00  ตร.ม.   พร้อมป้าย

โครงการจาํนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการ

และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- 1,000,000 - - - ร้อยละ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชา่ง

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางไปบา้น น.ส.วิไล
ลักษณ์ ชุมชนแสนสุข 3 ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 3.00 ม.    ยาว 

240.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ

กอ่สร้างไมน่้อยกวา่  720.00  ตร.ม.   พร้อมป้าย

โครงการจาํนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการ

และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

470,000 - - - - ร้อยละ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชา่ง

14 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา 
ซอย 3/4 ชุมชนแสนสุข 1 ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น

 3  0.40  ม. ยาว 229 ม.  พร้อมติดต้ังป้าย

โครงการ จาํนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการ

และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

600,000 - - - - ร้อยละ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี

และน้ําไม่ท่วมขัง

ในพื้นที่

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

2566 2567 2568 2569 2570

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณ
 ตัวชี้วัด

(KPI)

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กหลังบา้นกํานันนพดล 
 ศรีจะบก ชุมชนแสนสุข 3 ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 4.00 ม.    ยาว 

313.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ

กอ่สร้างไมน่้อยกวา่  1,252.00  ตร.ม. พร้อม

ไหล่ทางหินคลุกกวา้ง 0.50 ม. ยาว 313.00 ม. 

หนา 0.15 ม. ทั้งสองขา้ง  พร้อมป้ายโครงการ

จาํนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและ

ประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - 797,000 - - ร้อยละ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชา่ง

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยยอดสิงห ์ชุมชน

แสนสุข 3  ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 4.00 ม.    ยาว 

171.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ

กอ่สร้างไมน่้อยกวา่  684.00  ตร.ม. พร้อมไหล่

ทางหินคลุกกวา้ง 0.50 ม. ยาว 171.00 ม. หนา 

0.15 ม. ทั้งสองขา้ง  พร้อมป้ายโครงการจาํนวน 

1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่

เทศบาลกาํหนด)

- - - 435,000 - ร้อยละ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชา่ง

17 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา 
ซอย 3/5 ชุมชนแสนสุข 1 ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น

 3  0.40  ม. ยาว 229 ม.  พร้อมติดต้ังป้าย

โครงการ จาํนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการ

และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - - 600,000 ร้อยละ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี

และน้ําไม่ท่วมขัง

ในพื้นที่

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

2566 2567 2568 2569 2570

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณ
 ตัวชี้วัด

(KPI)

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายทางข้างสนาม
กีฬา 80 พรรษาฝ่ังทศิตะวันตก 
ชุมชนแสนสุข 3  ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 5.00 ม.    ยาว 

300.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ

กอ่สร้างไมน่้อยกวา่  1,500.00  ตร.ม. พร้อม

ไหล่ทางหินคลุกกวา้ง 0.50 ม. ยาว 300.00 ม. 

หนา 0.15 ม. ทั้งสองขา้ง  พร้อมป้ายโครงการ

จาํนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและ

ประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - - 973,000 ร้อยละ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชา่ง

19 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา 

ซอยแสนสุข 8/2 ชุมชนแสนสุข 1 

ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง ชั้น

 3  0.40  ม. ความยาวท่อรวมบ่อพัก 360.00 

ม. บ่อพัก จาํนวน 37 บ่อ พร้อมติดต้ังป้าย

โครงการ จาํนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการ

และประมาณการที่เทศบาลกาํหนด)

- - - - 1,000,000 ร้อยละ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรเพิ่มขึ้น

ระบายน้ําได้ดี

และน้ําไม่ท่วมขัง

ในพื้นที่

กองชา่ง

20 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก
หลังสํานักงานเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่ แหง่ใหม่ ชุมชนแสนสุข 3 
ม.7

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐาน

ถนนหินคลุก กวา้ง 4.00 ม. ยาว 480.00 ม. หนา

 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการกอ่สร้างไมน่้อยกวา่

 1,920.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจาํนวน 1 

ป้าย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่

เทศบาลกาํหนด)

- 284,000 - - - ร้อยละ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองชา่ง

21 โครงการขยายเขตน้ําประปาหลัง
สนามกีฬา 80 พรรษา ซอย
จําปาทอง ชุมชนแสนสุข 3 ม.7

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้

เพื่ออุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึง

หอถังสูงและถังเก็บน้ําขนาด 100.00 ลบ.ม.  ขุด

เจาะบ่อบาดาล ขนาด 6" ลึกไม่น้อยกวา่ 75.00 

ม. พร้อมปั้มสูบน้ําบาดาล ขนาด 3 แรงม้า พร้อม

ป้ายโครงการ จาํนวน 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาล

กําหนด)

- - - -     1,200,000 ร้อยละของ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค บริโภค

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใช้

เพื่ออุปโภค-

บริโภคทั่วถึง

กองชา่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

2566 2567 2568 2569 2570

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณ
 ตัวชี้วัด

(KPI)

22 โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ํา

รูปทรงแชมเปญพร้อมถังเก็บน้ํา
ใส (คุ้มโสฬส) ชุมชนแสนสุข 3  
ม.7

เพื่อให้ประชาชนมนี้ําใช้

เพื่ออปุโภค-บริโภคอยา่ง

ทั่วถงึ

หอถงัสูง ขนาดความจ ุ 30  ลบ.ม. สูง 20 เมตร  

(รูปทรงแชมเปญ) จาํนวน  1 ถงั พร้อมถงัเกบ็น้ํา

ใส 100 ลบ.ม.  พร้อมป้ายโครงการจาํนวน  1  

ป้าย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่

เทศบาลกาํหนด)

1,297,000 - - - - ร้อยละของ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค บริโภค

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้ําใช้

เพื่ออปุโภค-

บริโภคทั่วถงึ

กองชา่ง

รวม  22  โครงการ 3,331,000 2,684,000 2,761,000 4,000,000 3,773,000 
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการชุมชนน่าอยู่

หมู่บ้านน่ามอง

เพื่อเป็นการพัฒนาหมู่บ้านให้

สะอาด น่าอยู่

ตําบลปรุใหญ่ 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000     จํานวนหมู่บา้น

มีความสะอาด

เพิ่มขึ้น

หมู่บ้านในเขตพื้นที่

สะอาด น่าอยู่

กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการของเหลือใช้  

ไม่ไร้ค่าสู่การพัฒนา

ชุมชนปลอดขยะ

 - เพื่อสร้างจติสํานึกและความ

ตระหนักในการจดัการขยะมลูฝอยที่

ถกูต้องแกป่ระชาชนในชมุชนและนํา

ขยะมลูฝอยไปใชใ้ห้เกดิประโยชน์

 - เพื่อให้ประชาชนตําบลปรุใหญ่มี

ความรู้ความเขา้ใจและให้ความ

ร่วมมอืในการลดปริมาณขยะมลูฝอย

อบรมให้ความรู้เร่ืองจดัการ

ขยะมลูฝอย การใช้

ประโยชน์จากขยะมลูฝอย 

และรณรงค์การคัดแยกขยะ

มลูฝอยอนัตราย และสารพิษ

ในครัวเรือน แกป่ระชาชน

ตําบลปรุใหญ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ปริมาณขยะลดลง
 - ประชาชนในชมุชนมี

จติสํานึกและความตระหนัก

ในการจดัการขยะมลูฝอยที่

ถกูต้องและได้รับประโยชน์

จากขยะมลูฝอย

 - ปริมาณขยะที่ถกูนําไป

กาํจดัมปีริมาณลดลง

กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

รวม  2  โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   4.2 แผนงานเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการ "ทอ้งถิน่ไทย รวมใจภกัด์ิ 
รักษพ์ื้นที่สีเขียว

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ

ลดภาวะโลกร้อน

ปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่

ตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละของ

พื้นที่สีเขียว

เพิ่มขึ้น

พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น และ

ลดภาวะโลกร้อน

สํานักปลัดเทศบาล

(งานพัฒนาชุมชน)

2 โครงการคลองสวยน้ําใสตําบลปรุใหญ่ เพื่อสร้างจิตสํานึกให้

ประชาชนตําบลปรุใหญ่มี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากร ธรรมชาติ 

แม่น้ําลําคลอง

ประชาชนตําบลปรุใหญ่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ

ประชาชน

อนุรักษ์

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ แม่น้ํา

ลําคลองเพิ่มขึ้น

ทรัพยากรธรรมชาติและ

แม่น้ําลําคลองยังคงดํารง

อยู่ต่อไป

กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด

(KPI)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ยกระดับการท่องเทีย่ว ทีห่ลากหลายเชือ่มต่อภาคและภูมิภาค 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา

   5.1 แผนงานเคหะชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภมูิ

ทัศนส์วนสุขภาพรอบ

สระศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ม.2

เพือ่พัฒนาพืน้ที่

สาธารณะประโยชน์ให้ได้

มาตรฐาน

ปรับปรุงภมูิทัศน์โดยรอบ

สระ พืน้ที่กอ่สร้างไม่น้อย

กวา่ 900 ตร.ม. 

ประกอบด้วย ลาน

อเนกประสงค์ ทางเดินออก

กาํลังกายโดยรอบ เสาโคม

ไฟส่องสวา่งและม้านั่ง 

พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ 

จาํนวน 1 ปา้ย (ตาม

รูปแบบรายการและ

ประมาณการที่เทศบาล

กาํหนด)

1,221,000 - - - - จํานวนสถานที่

พกัผ่อนหย่อนใจ

และออกกําลัง

กายสําหรับ

ประชาชนเพิม่ขึ้น

 1 แหง่

ประชาชนมีสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจและมี

สถานที่ออกกําลังกาย

เพิม่ขึน้

กองช่าง

 ตัวชีว้ัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา

   5.1 แผนงานเคหะชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ตัวชีว้ัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการจัดทําหลังคา

ลานกฬีาอเนกประสงค์

หนา้ศาลาประชาคม ม.6

เพือ่ใช้พัฒนาสถานที่

ออกกําลังกายให้ได้

มาตรฐาน

หลังคาสนามฟตุซอล 

ขนาดกวา้ง 23.00 ม. ยาว 

44.00 ม. หรือพืน้ที่

ดําเนินการกอ่สร้างไม่น้อย

กวา่ 1,012.00 ตร.ม. 

พร้อมปา้ยโครงการ จาํนวน

  1 ปา้ย (ตามรูปแบบ

รายการและประมาณการที่

เทศบาลกาํหนด)

- - 3,500,000 - - ร้อยละของดํก 

เยาวชน 

ประชาชนมี

สุขภาพร่างกาย

เข็งแรงเพิม่ขึ้น

ตําบลปรุใหญม่ีสถานที่

ออกกําลังกายที่ได้

มาตรฐาน เด็ก เยาชน

 ประชาชนมีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง

กองช่าง

รวม  2  โครงการ 1,221,000 - 3,500,000 - - 
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

   5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 
และรดน้ําดําหวั
ผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่

เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ

แก่

ผู้สูงอายุ

เพื่อสืบสานประเพณีไทย

ให้อยู่สืบไป

เยาวชน ประชาชนและ

ผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรม

เยาวชนและประชาชน

ได้ร่วมสืบสานประเพณี

ไทยและผู้สูงอายุมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 กองการศึกษา

2 โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานทางด้าน
ประเพณีวัฒนธรรมภมูิ
ปญัญาทอ้งถิน่ของสภา
วัฒนธรรมตําบลปรุใหญ่

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานทางด้าน

ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นของสภา

วัฒนธรรมตําบลปรุใหญ่

วันขึ้นปีใหม่, งานประเพณี

วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรม

สภาวัฒนธรรมหมู่บ้านมี

การบริหารจัดการที่ดี

 กองการศึกษา

3 โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริม
พระพทุธศาสนา

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 

ประชาชนในตําบลปรุ

ใหญ่ ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อ

ทํานุบํารุงศาสนา

 เยาวชน ประชาชนใน

ตําบลปรุใหญ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรม

เด็ก เยาวชน ประชาชน

ในตําบลปรุใหญ่ ได้มี

ส่วนร่วมในการทํานุ

บํารุงศาสนา

 กองการศึกษา

หน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

   5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 

ประชาชนในตําบลปรุ

ใหญ่ ได้มีส่วนร่วมในการ

สืบสานประเพณีของไทย

ให้คงอยู่ต่อไป

เด็ก เยาวชน ประชาชนใน

ตําบลปรุใหญ่ ตําบลปรุใหญ่

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรม

เด็ก เยาวชน ประชาชน

ในตําบลปรุใหญ่ ได้มี

ส่วนร่วมในการสืบสาน

ประเพณีของไทยให้คง

อยู่ต่อไป

 กองการศึกษา

5 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาตําบลสร้างเสริม
สุขภาพ

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา

ให้กับประชาชนในตําบล

ปรุใหญ่ และส่งเสริมให้ได้

ใช้เวลาว่างในการออก

กําลังกาย

ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบล

ปรุใหญ่

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง

เพิ่มขึ้น

ประชาชนในตําบลปรุ

ใหญ่ มีความรักสามัคคี 

สุขภาพแข็งแรง

 กองการศึกษา

6 โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา

เพื่อให้ข้าราชการ 

เจ้าหน้าที่ พนักงาน

เทศบาลตําบลปรุใหญ่ 

และเด็ก เยาวชน 

ประชาชนในตําบลปรุ

ใหญ่ ร่วมการแข่งขัน

กีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ 

และเสริมสร้างความรัก

ความสามัคคี

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 

พนักงานเทศบาลตําบลปรุ

ใหญ่ และเด็ก เยาวชน 

ประชาชนตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ

ข้าราชการ 

เจ้าหน้าที่ 

พนักงาน

เทศบาลตําบลปรุ

ใหญ่ และเด็ก 

เยาวชน 

ประชาชนใน

ตําบลปรุใหญ่ มี

สุขภาพแข็งแรง

เพิ่มขึ้น

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 

พนักงานเทศบาลตําบล

ปรุใหญ่ และเด็ก 

เยาวชน ประชาชนใน

ตําบลปรุใหญ่ ร่วมการ

แข่งขันกีฬากับ

หน่วยงานอื่น ๆ และมี

ความรักความสามัคคี

 กองการศึกษา

รวม 6 โครงการ 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

   6.1 แผนงานการศึกษา

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาศักยภาพ
ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานด้าน

การศึกษา

เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็ก

และเจ้าหน้าที่ ๆ รับผิดชอบ

งานการศึกษาได้มีความรู้

ความสามารถเพิ่มขึ้น

ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบงานด้านการศึกษา

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  บคุลากร

ทางการศึกษามี

ความรู้เพิ่มขึ้น

ครูผู้ดูแลเด็กและ

เจ้าหน้าที่ ๆ 

รับผิดชอบงาน

การศึกษาได้มี

ความรู้ความสามารถ

เพิ่มขึ้น

 กองการศึกษา

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
 - อาหารกลางวันศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลปรุใหญ่

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลปรุใหญ่ได้รับอาหารกลาง

วนัที่มคุีณภาพ

จดัซ้ืออาหารกลางวนัสําหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุใหญ่

514,500 514,500 514,500 514,500 514,500  ร้อยละ 100 

ของจํานวนเด็ก

นักเรียนได้รับ

อาหารกลางวัน

ทมีีคุณภาพและ

ครบถ้วน

เด็กนักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลปรุใหญ่ 

ได้รับอาหารกลาง

วนัที่มคุีณภาพ

 กองการศึกษา

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

   6.1 แผนงานการศึกษา

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการส่งเสริมการศึกษา

เพื่อเรียนรู้ในและนอก
หอ้งเรียน   

เพื่อให้การบริหารจัดการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลตําบลปรุใหญ่ 

เป็นไปอย่างถูกต้องและมี

เอกภาพ

ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ใน

และนอกห้องเรียน จํานวน   1 

คร้ังต่อปี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จํานวนเด็ก

นักเรียนได้รับ

ความรู้เพิ่มขึ้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัดเทศบาล

ตําบลปรุใหญ่ มี

บริหารจัดการอย่าง

ถูกต้องและมีเอกภาพ

 กองการศึกษา

4 โครงการจัดนิทรรศการ
ผลงานนักเรียนศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุ

ใหญ่ 

เพื่อให้การบริหารจัดการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลตําบลปรุใหญ่ 

เป็นไปอย่างถูกต้องและมี

เอกภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จํานวนเด็ก

นักเรียนได้รับ

การศึกษาเพิ่มขึ้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัดเทศบาล

ตําบลปรุใหญ่ มี

บริหารจัดการอย่าง

ถูกต้องและมีเอกภาพ

 กองการศึกษา

5 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหง่ชาติ

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 

ในตําบลปรุใหญ่ซ่ึงเป็น

อนาคตของชาติได้ร่วม

กิจกรรมและรู้จักหน้าที่ของ

ตนเอง

เด็กในเขตตําบลปรุใหญ่ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  จํานวนเด็ก

นักเรียนร่วมกิจ

จกรรมเพิ่มขึ้น

เด็ก เยาวชน ใน

ตําบลปรุใหญ่ซ่ึงเป็น

อนาคตของชาติได้

ร่วมกิจกรรมและ

รู้จักหน้าที่ของตนเอง

 กองการศึกษา
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

   6.1 แผนงานการศึกษา

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

6 ค่าอาหารเสริม (นม) 

สําหรับโรงเรียนบา้นคนชุม

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน

โรงเรียนบ้านคนชมุได้รับอาหาร

เสริมที่มคุีณภาพ

จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับ

โรงเรียนบ้านคนชมุ

243,984 243,984 243,984 243,984 243,984  ร้อยละ 100 

ของจํานวนเด็ก

นักเรียนได้รับ

อาหารเสริม 

(นม) ทมีี

คุณภาพและ

ครบถ้วน

เด็กนักเรียนโรงเรียน

บ้านคนชมุได้รับ

อาหารเสริมที่มคุีณภาพ

 กองการศึกษา

7 ค่าอาหารเสริม (นม) 
สําหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลปรุใหญ่ได้รับอาหารเสริม

ที่มคุีณภาพ

จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุ

ใหญ่

191,620 191,620 191,620 191,620 191,620  ร้อยละ 100 

ของจํานวนเด็ก

นักเรียนได้รับ

อาหารเสริม 

(นม) ทมีี

คุณภาพและ

ครบถ้วน

เด็กนักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลปรุใหญ่

ได้รับอาหารเสริมที่มี

คุณภาพ

 กองการศึกษา
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

   6.1 แผนงานการศึกษา

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

8 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก (ศพด.) 
    1) ค่าหนังสือเรียน
    2) ค่าอุปกรณ์การเรียน
    3) ค่าเคร่ืองแบบ

นักเรียน
   4) ค่ากิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน
 - ค่าจัดการเรียนการสอน

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุ

ใหญ่ได้รับการพัฒนาตามวยั

 - ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา

สําหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

   1) เพื่อเป็นค่าหนังสือเรียน อตัรา

คนละ 200 บาท/ปี

   2) เพื่อเป็นค่าอปุกรณ์การเรียน 

อตัราคนละ 200 บาท/ปี

   3) เพื่อเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

 อตัราคนละ 300 บาท/ปี

   4) เพื่อเป็นค่ากจิกรรมพัฒนา

ผู้เรียน อตัราคนละ 430 บาท/ปี

   สําหรับนักเรียนอาย ุ3 - 5 ปี 

สังกดั ศพด. ทต. ปรุใหญ่ ทั้ง 2 แห่ง

 - ค่าจดัการเรียนการสอน อตัราคน

ละ 1,700 บาท/ปี สําหรับนักเรียน

อาย ุ2-5 ปี สังกดั ศพด. ทต.ปรุใหญ่

 ทั้ง 2 แห่ง

113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 ร้อยละ 100 

ของจํานวน

นักเรียน ศพด. 

ทต.ปรุใหญ่ 

ได้รับการพัฒนา

นักเรียนศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบล

ปรุใหญ่ได้รับการ

พัฒนาตามวยั

 กองการศึกษา

9 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบา้นคนชุม

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน

โรงเรียนบ้านคนชุมได้รับ

อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม 

อนุบาล- ป.6 

(อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม)

504,000 504,000 504,000 504,000 504,000  ร้อยละ 100 

ของจํานวนเด็ก

นักเรียนได้รับ

อาหารกลาง

วันที่มีคุณภาพ

เด็กนักเรียน

โรงเรียนบ้านคนชุม

ได้รับอาหารกลาง

วันที่มีคุณภาพ

 กองการศึกษา
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

   6.1 แผนงานการศึกษา

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

10 เงินอุดหนุนโรงเรียนบา้น

คนชุมตามโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน

โรงเรียนบ้านคนชุมได้รับ

ความรู้เพิ่มเติม

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม

(อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม)

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  จํานวนนักเรียน

ได้รับความรู้

เพิ่มขึ้น

เด็กนักเรียน

โรงเรียนบ้านคนชุม

มีความรู้เพิ่มขึ้น

 กองการศึกษา

11 เงินอุดหนุนโรงเรียนบา้น
คนชุมตามโครงการเข้า
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี

คุณธรรมจริยธรรม

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม

(อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุม)

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  จํานวนนักเรียน

มีคุณธรรม

จริยธรรมเพิ่มขึ้น

เด็กนักเรียน

โรงเรียนบ้านคนชุม

มีคุณธรรมจริยธรรม

 กองการศึกษา

รวม 11  โครงการ 2,032,104 2,032,104 2,032,104 2,032,104 2,032,104 
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

   6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงศูนย์

พฒันาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี

ความพร้อมในการจัดการ

เรียนการสอน

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลปรุใหญ่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  ร้อยละ 90 ของ

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กมีความ

พร้อมต่อการ

จัดการเรียนการ

สอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี

ความพร้อมในการ

จัดการเรียนการสอน

 กองการศึกษา

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด

(KPI)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

   7.1 แผนงานบริหารทั่วไป

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพย์สิน

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ

ทํางานของระบบแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิ์นให้ดี

ยิ่งขึ้น

ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิ์น

400,000     400,000     400,000     400,000     400,000      ร้อยละของ

รายได้การ

จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

ระบบแผนที่ภาษี

และทะเบียน

ทรัพยสิ์นมี

ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

กองคลัง

2 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับ
ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง

เพื่อให้ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลปรุใหญ่มี

ความรู้เกี่ยวกบัการชาํระภาษี

ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง

ประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลปรุใหญ่

20,000      20,000      20,000      20,000      20,000       ประชาชนมี

ความรู้เพิ่มขึ้น

เกี่ยวกับภาษี

ที่ดินและส่ิงปลูก

สร้าง

ประชาชนมีความรู้

เกี่ยวกับภาษีที่ดิน

และส่ิงปลูกสร้าง

กองคลัง

3 โครงการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่
ประชาชนผู้เสียภาษนีอกเวลาทํา
การ

เพื่อให้บริการประชาชนให้

ได้รับความสะดวกในการเสีย

ภาษี

บุคคลผู้มีหน้าที่เสียภาษี 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000       การจัดเก็บ

รายได้มี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การชําระภาษี

กองคลัง

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏบิติังานสําหรับบคุลากร
เทศบาลตําบลปรุใหญ/่หน่วยงาน
คลัง

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ

ปฏิบัติงานสําหรับบุคลากร

เทศบาลตําบลปรุใหญ่/

หน่วยงานคลัง

 - จัดอบรมสําหรับบุคลากรเทศบาล

ตําบลปรุใหญ่/หน่วยงานคลัง โดยเชญิ

วทิยากรจากสํานักงานคลังจังหวดั

นครราชสีมา และสํานักงานท้องถิน่

จังหวดันครราชสีมา

 - ศึกษาดูงานเกีย่วกบัการจัดทําแผนที่

ภาษ ีแลกเปล่ียนความรู้และ

ประสบการณ์เกีย่วกบัการเงิน การ

บัญชแีละการจัดซ้ือจัดจ้าง

20,000      20,000      20,000      20,000      20,000       ร้อยละ 100 

ของจํานวน

บคุลากรเทศบาล

ตําบลปรุใหญ/่

หน่วยงานคลัง

ได้รับความรู้

เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เพิ่มขึ้นสําหรับ

บุคลากรเทศบาล

ตําบลปรุใหญ่/

หน่วยงานคลัง

กองคลัง

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานและ
การปฏบิติังาน สําหรับคณะ
ผู้บริหารทอ้งถิน่  สมาชิกสภา

ทอ้งถิน่ พนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจ้าง

เพื่อนําความรู้ที่ได้มา

พัฒนาการทํางานให้ดียิ่งขึ้น
ฝึกอบรมคณะผู้บริหาร

ท้องถิ่น  สมาชิกสภา

ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล

  และพนักงานจ้าง

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  จํานวนบคุลากร

ได้รับความรู้

เพิ่มขึ้น

การทํางานมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 สํานักปลัดเทศบาล

6 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย
 และความโปร่งใสในการทํางาน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ

รัฐ 

เพื่อนําความรู้ที่ได้มา

พัฒนาการทํางานให้ดียิ่งขึ้น
ฝึกอบรมคณะผู้บริหาร

ท้องถิ่น  สมาชิกสภา

ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล

  และพนักงานจ้าง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  จํานวนบคุลากร

ได้รับความรู้

เพิ่มขึ้น

การทํางานมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 สํานักปลัดเทศบาล

7 โครงการพฒันาบคุลากรของ
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

เพื่อนําความรู้ที่ได้มา

พัฒนาการทํางานให้ดียิ่งขึ้น
ฝึกอบรมคณะผู้บริหาร

ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล

  และพนักงานจ้าง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จํานวนบคุลากร

ได้รับความรู้

เพิ่มขึ้น

การทํางานมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 สํานักปลัดเทศบาล

8 โครงการวันเทศบาล  เพื่อตระหนักถงึบทบาท

หน้าที่ของเทศบาล และ

พัฒนาท้องถิ่นให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้น

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจําและ

พนักงานจ้าง เทศบาล

ตําบลปรุใหญ่

50,000      50,000      50,000      50,000      50,000       จํานวน

บคุคลากรเข้า

ร่วมกิจกรรม

เทศบาลมีการ

พัฒนามากยิ่งขึ้น

 สํานักปลัดเทศบาล
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2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯ

เพื่อแสดงถงึความจงรักภักดี

และเฉลิมพระเกยีรติเนื่องใน

โอกาสมหามงคล

จดังานวนัเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระ

เจา้อยู่หัวมหาวชริาลง

กรณบดินทรเทพยวรางกรู 

วนัที่ 28 กรกฎาคม 

เจา้อยู่หัวฯ และเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง

เจา้ฯ พระบรมราชนิี วนัที่ 3

 มถินุายน และเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง

เจา้สิริกต์ิิ 

พระบรมราชนิีนาถ พระ

บรมราชชนนีพันปีหลวง 

วนัที่ 12 สิงหาคม

400,000     400,000     400,000     400,000     400,000      ร้อยละของ

ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการแสดงความ

จงรักภกัดีเพิ่มขึน้

ประชาชนมส่ีวนร่วม

ในการแสดงความ

จงรักภักดีและสํานึก

ในพระมหา

กรุณาธคุิณ

 สํานักปลัดเทศบาล
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2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการจัดงานพระราชพธิี  รัฐพธิี
และวันสําคัญต่าง ๆ

เพื่อแสดงออกถงึความ

จงรักภักดีและสํานึกในพระ

มหากรุณาธคุิณ

จดังานพระราชพิธ ีรัฐพิธี

และวนัสําคัญต่าง ๆ เชน่ 

วนัคล้ายวนัพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระ

ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลย

เดช  วนัที่ 5 ธนัวาคม  วนั

คล้ายวนัสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระ

ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลย

เดช บรมนาถบพิตร วนัที่ 

13 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช

 วนัที่ 23 ตุลาคม วนัฉตัร

มงคล 4 พฤษภาคม ฯลฯ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  ร้อยละของ

ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการแสดงความ

จงรักภกัดีเพิ่มขึน้

ประชาชนมส่ีวนร่วม

ในการแสดงความ

จงรักภักดีและสํานึก

ในพระมหา

กรุณาธคุิณ

 สํานักปลัดเทศบาล

11 โครงการเลือกต้ัง เพื่อให้มนีายกเทศมนตรี 

สมาชกิสภาเทศบาล ตาม

พระราชบัญญัติฯ กาํหนด

เลือกต้ังนายกเทศมนตรี ฯ 

และสมาชกิสภาเทศบาล

ตําบลปรุใหญ่ กรณีครบ

วาระ แทนตําแหน่งวา่ง ยบุ

สภา

500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     มีนายกเทศมนตรี 

สมาชกิสภาเทศบาล
การบริหารงาน

เทศบาลเกดิ

ประสิทธภิาพ

 สํานักปลัดเทศบาล

12 โครงการปรับปรุงสํานักงานเทศบาล

ตําบลปรุใหญ่

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธภิาพ

ในการบริหารจดัการให้มี

ความรวดเร็วและประชาชน

ได้รับความสะดวกเพิ่มมากขึ้น

ปรับปรุงสํานักงาน

เทศบาลตําบลปรุใหญ่ ทั้ง

 2 แห่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเข้ารับบริการ

เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพใน

ด้านการบริการ

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 สํานักปลัดเทศบาล

รวม  12  โครงการ 2,720,000 2,720,000 2,720,000 2,720,000 2,720,000 
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

   7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประชุมประชาคมทอ้งถิน่ เพื่อรับทราบปัญหาและ

ความต้องการของประชาชน

ในการจดัทําแผนพัฒนา

ท้องถิ่น และเพื่อคัดเลือก

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

 กรณีครบวาระ พ้นจาก

ตําแหน่ง ตําแหน่งวา่ง

จดัประชมุประชาคมท้องถิ่น

เพื่อจดัทํา ทบทวน เพิ่มเติม 

เปล่ียนแปลงแผนพัฒนา

ท้องถิ่น และคัดเลือก

คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น กรณีครบวาระ พ้น

จากตําแหน่ง ตําแหน่งวา่ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการจัดทํา

แผนพฒันาท้องถิน่ 

และเขา้ร่วมประชมุ

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60

ประชาชนมส่ีวนร่วม

ในการจดัทํา

แผนพัฒนาท้องถิ่น

 สํานักปลัดเทศบาล

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด

(KPI)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

   8.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพษิสุนัขบา้
 ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ

เจ้าฟา้ฯ กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

เพื่ออบรมให้ความรู้ / 

พัฒนาศักยภาพอาสาปศุ

สัตว์ / สํารวจ /ควบคุม

ประชากรสุนัขและแมว 

และฉีดวัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบล

ปรุใหญ่

(1) ประชาสัมพันธ์ให้

ความรู้ประชาชน 1 

ช่องทาง (2) อบรมให้

ความรู้พัฒนาศักยภาพ

อาสาปศุสัตว์ จํานวน 1 คร้ัง

  (3) สํารวจประชากรสุนัข

และแมว จํานวน 2 คร้ังต่อ

ปี  (4) ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบล

ปรุใหญ่ จํานวน 1 คร้ัง (5) 

ควบคุมประชากรสุนัขและ

แมว โดยการทําหมัน 1 คร้ัง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  ไมเ่กดิโรคพิษ

สุนัขบ้าในพื้นที่
ประชาชนในตําบล

ปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบ้า

กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

   8.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการปอ้งกัน ควบคุม 
โรคไข้เลือดออก

เพื่อพ่นควบคุมโรค

ไข้เลือดออก กรณีเกิดโรค

ไข้เลือดออก

พ่นควบคุมโรค ตามจํานวน

เคสที่รับแจ้ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จาํนวนโรค

ไขเ้ลือดออกใน

พื้นที่ลดลง

ตําบลปรุใหญ่ปลอดภัย

จากโรคไข้เลือดออก

กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

3 โครงการพฒันาสุขาภบิาล
อาหารในสถานที่จําหน่าย
อาหาร

 - เพื่อเพื่อพัฒนาระบบการ

เฝ้าระวังด้านสุขาภิบาล

อาหาร

 - เพื่อส่งเสริมสนับสนุน

ร้านอาหารสะอาด รสชาติ

อร่อย ผู้บริโภคปลอดภัย

ตรวจเฝ้าระวังสถานที่

จําหน่ายอาหาร ได้แก่ 

ตลาดสด ร้านอาหาร แผง

ลอย โรงอาหาร มอบป้าย 

Clean food good taste

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  มร้ีานอาหาร

ผ่านเกณฑ์ 

CFGT ไมน่้อย

กวา่ร้อยละ 30

มีร้านอาหารที่ได้

มาตรฐานด้าน

สุขาภิบาลอาหารของ

กระทรวงสาธารณสุข

กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

4 โครงการบริหารจัดการ
ระบบการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขสําหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิและ
บคุคลอืน่ที่มีภาวะพึ่งพงิ

เพื่อบริหารจัดการระบบ

การดูแลระยะยาวด้าน

สาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุ

ที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคล

ที่ภาวะพึ่งพิง ให้ครอบคลุม

 5 ด้าน

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

และบุคคลที่ภาวะพึ่งพิง ใน

เขตเทศบาลตําบลปรุใหญ่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ

จาํนวนผู้สูงอายุ

ที่มภีาวะพึ่งพิง 

และบุคคลที่

ภาวะพึ่งพิง ใน

เขตเทศบาล

ตําบลปรุใหญ่

ได้รับการบริการ

ดูแลระยะยาว

ด้านสาธารณสุข

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

และบุคคลอื่นที่มีภาวะ

พึ่งพิง มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 อยู่ในสังคมอย่างมี

ศักด์ิศรี เข้าถึงบริการ

ด้านสาธารณสุขได้อย่าง

ถ้วนหน้าและเท่าเทียม

กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

รวม 4  โครงการ 860,000 860,000 860,000 860,000 860,000 
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

   8.2 แผนงานงบกลาง

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพ
แหง่ชาติในพื้นที่เทศบาล

ตําบลปรุใหญ่

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานสร้าง

หลักประกันสุขภาพของ

ประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลปรุใหญ่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตําบลปรุใหญ่

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000  จา่ยเงินสมทบ

กองทุน

หลักประกนั

สุขภาพแห่งชาติ

ในพื้นที่เทศบาล

ตําบลปรุใหญ่ 

ภายในไตรมาสที่ 2

ประชาชนมีสุขภาพดีด้วย

การบริหารจัดการแบบมีส่วน

ร่วมของภาคประชาชน

กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

รวม  1  โครงการ 260,000    260,000    260,000    260,000    260,000    

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด

(KPI)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

   9.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด

เพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดตาม

มาตรการต่าง ๆ

ประชาชนตําบลปรุใหญ่ 90,000      90,000      90,000      90,000      90,000      จํานวน

ประชาชนติดยา

เสพติดในพื้นที่

ตําบลปรุใหญ่

ลดลงและหมดไป

การแพร่ระบาดของ     

ยาเสพติดในพื้นที่ตําบล

ปรุใหญ่ลดลงและหมดไป

 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 1  โครงการ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

   9.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม

ผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่

เพื่อพัฒนาศักยภาพที่

เหมาะสมกบัผู้สูงอายใุนการ

ทํากจิกรรม

ผู้สูงอายตํุาบลปรุใหญ่ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผู้สูงอายุ

ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพเพิ่มขึ้น

ผู้สูงอายไุด้ทํากจิกรรมที่

เหมาะสม
สํานักปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนาชุมชน)

2 โครงการส่งเสริมและ
พฒันาสตรี

เพื่อส่งเสริมให้สตรีทํากจิกรรม

ร่วมกนั

สตรีตําบลปรุใหญ่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนสตรี

ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพเพิ่มขึ้น

สตรีในชมุชนมศัีกยภาพที่

ดี และรู้จกับทบาทหน้าที่
สํานักปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนาชุมชน)

3 โครงการดําเนินงานตาม
ศูนย์พฒันาครอบครัวใน
ชุมชน (ศพค.)

เพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัว

ในลักษณะบูรณาการ

ร่วมกับทุกภาคส่วน

ครอบครัวในพื้นที่

ตําบลปรุใหญ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน

ครอบครัวมีความ

เข้มแข็งเพิ่มขึ้น

สถาบันครอบครัวมีความ

เข้มแข็ง

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนาชุมชน)

4 โครงการส่งเสริมอาชีพ

และพฒันาคุณภาพชีวิต
คนพกิาร ผู้ด้อยโอกาส 
และครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย

เพื่อให้คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส

 และครอบครัวผู้มรีายได้น้อย

มอีาชพี มรีายได้ และมี

คุณภาพชวีติที่ดีขึ้น

คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ

ครอบครัวผู้มรีายได้น้อย หมู่ที่

 1 - 7 ตําบลปรุใหญ่

 50,000  50,000  50,000  50,000  50,000 จํานวนผู้พิการ

ผู้ด้อยโอกาส 

และครอบครัวผู้

มีรายได้น้อย มี

อาชีพและรายได้

เพิ่มขึ้น

คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 

และครอบครัวผู้มรีายได้

น้อย มอีาชพีและมี

คุณภาพชวีติดีขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนาชุมชน)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

   9.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพนู
ความรู้ในการประกอบ

อาชีพ ใหแ้ก่ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บา้น 
และกุล่มองค์กรต่าง ๆ

เพื่อเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ประกอบอาชีพในกับกลุ่ม

ต่าง ๆ

ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ใน

การประกอบอาชีพ ให้แก่ 

กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่ม

แม่บ้าน และกุล่มองค์กร

ต่าง ๆ

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนกลุ่ม

อาชีพ กลุ่มสตรี 

กลุ่มแม่บา้น 

ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพเพิ่มขึ้น

กลุ่มอาชีพและกลุ่ม

ต่าง ๆ ในพื้นที่มีการ

ประกอบอาชีพที่มี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนาชุมชน)

6 โครงการใหค้วามรู้และ
สนับสนุนการดําเนินงาน

สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้จกั

บทบาทหน้าที่และร่วมทํา

กจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

ชมุชน

เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบล

ปรุใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนเด็กและ

เยาวชนในพื้นที่

เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 20

เด็กและเยาวชนกล้า

แสดงออกในการเขา้ร่วม

ทํากจิกรรม สร้างภาวะ

ความเป็นผู้นําให้กบัเด็ก

ในอนาคต

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนาชุมชน)

7  โครงการปกปอ้งสถาบนั
สําคัญของชาติ 
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน

พื้นที่ได้มส่ีวนร่วมในการ

ดําเนินกจิกรรมการปกป้อง

สถาบันสําคัญของชาติ 

โดยเฉพาะสถาบัน

พระมหากษัตริยเ์พื่อความ

สามคัคีของคนในชาติ

 ผู้บริหาร  สมาชกิสภา

เทศบาล  ผู้นําชมุชนกาํนัน 

ผู้ใหญ่บ้าน  พนักงานเทศบาล

 และ ลูกจา้ง  ในเทศบาล

ตําบลปรุใหญ่ ร่วมทํากจิกรรม 

ในวนัสําคัญของชาติ

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

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประชาชนมคีวามรักความ

ความสามคัคีกนั ตลอดจน

การการปกป้องสถาบัน

สําคัญของชาติ

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานป้องกันฯ)

รวม  7  โครงการ 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

 10.1 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเสริมสร้างและ
พฒันาศักยภาพเกษตร
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับ

องค์ความรู้ควบคู่ไปปฏิบัติการ

ได้จริง  เรียนรู้เร่ืองการลด

ต้นทุนการผลิต  การเพิ่ม

มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

และเพื่อเสริมสร้างบทบาท

และประชาสัมพันธ์งาน

เทศบาลตําบลปรุใหญ่

สนับสนุนส่งเสริมด้าน

การเกษตร  รวมถึงให้

เกษตรกรได้เข้ามีส่วนร่วมใช้

ประโยชน์จากประกอบอาชีพ

ตามพระราชดําริ เศรษฐกิจ

พอเพียง

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือ

จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์

ความรู้ให้แก่กลุ่มอาชีพ

เกษตรตามพระราชดําริ 

เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่

ประชาชนในเขตตําบลปรุ

ใหญ่

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน

เกษตรกร

ได้รับความรู้ 

และพัฒนา

ศักยภาพ

เกษตรเพิ่มขึ้น

เกษตรกรได้รับองค์ความรู้

ควบคู่ไปปฏิบัติการได้จริง  

สามารถลดต้นทุนการผลิต  

การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง

การเกษตร และได้เข้ามีส่วน

ร่วมใช้ประโยชน์จากประกอบ

อาชีพตามพระราชดําริ 

เศรษฐกิจพอเพียง

 สํานักปลัดเทศบาล

(งานพัฒนาชุมชน)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

 10.1 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการขับเคล่ือน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ในตําบลปรุใหญ่

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและ

ประชาชนในพื้นที่ได้นําความรู้

ความที่ได้รับไปปรับใชต้าม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง

จดัอบรมให้ความรู้แก่

เกษตรกรและประชาชนใน

ตําบลปรุใหญ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 

ของเกษตรกร

และ

ประชาชนที่

ผ่านการอบรม

ได้นําความรู้ที่

ได้รับไปปรับ

ใช้ตาม

แนวทาง

เศรษฐกิจ

พอเพียง

เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่

มคีวามรู้ความเขา้ใจและนํา

ความรู้ไปปรับใชต้ามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพียง

 สํานักปลัดเทศบาล

รวม  2  โครงการ 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000    
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แบบ ผ.01

บญัชสีรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรบัการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน

เทศบาลต าบลปรใุหญ่

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

3 ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

3.2 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา 2 3,183,900 2 8,980,000 1 9,000,000 1 2,300,000 1 14,068,000 7 37,531,900

2 3,183,900 2 8,980,000 1 9,000,000 1 2,300,000 1 14,068,000 7 37,531,900รวมทัง้สิน้

ที่ ยทุธศาสตร์

ป ี 2566 ป ี 2567 ป ี2568 ป ี 2569 ป ี 2570 รวม 5 ปี
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แบบ ผ.02/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ใชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอ่โครงขา่ยคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขดี ความสามารถ การค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   3.2 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยแสนสุข 1 หมู่ที่ 7 บ้าน

แสนสุข

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 ม.

 ยาว 357 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่

ทางหินคลุกกวา้งขา้งละ 0.50 ม. 

หรือพื้นที่กอ่สร้างผิวจราจรไมน่้อย

กวา่ 1,785 ตร.ม. พร้อมป้าย

โครงการ จํานวน  1 ป้าย (ตาม

รูปแบบรายการและประมาณการที่

เทศบาลกําหนด)

1,183,900       - - ร้อยละประชาชน

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรเพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร
อําเภอ / จงัหวดั

2 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสุข 3

 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น

 3  1.00 เมตร  ความยาวรวมบ่อ

พัก 290.00 เมตร บ่อพักจํานวน  

110 บ่อ  พร้อมคืนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 1.55 ม. 

ยาว 290 ม. หนา 0.15 ม. พร้อม

ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (ตาม

รูปแบบรายการและประมาณการที่

เทศบาลกําหนด)

2,000,000       - ร้อยละประชาชน

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรเพิ่มขึน้

ระบายน้ําได้ดีและน้ํา

ไมท่่วมขงัในพื้นที่ 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

อําเภอ / จงัหวดั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 ตัวชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่จะได้รับ

หนว่ยงานที่จะขอ

ประสาน
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   3.2 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 ตัวชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่จะได้รับ

หนว่ยงานที่จะขอ

ประสาน

3 โครงการกอ่สร้างถนนพาราแอส

ฟลัทติ์กคอนกรีต สายเลียบคลอง

ชลประทานถึงทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 2 ตอนเล่ียงเมือง

บายพาสนครราชสีมา ผ่านหนา้

บริษทั เอน็ เอส ยนูเิทรด หมู่ที่ 2

 บา้นตะคองเกา่

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐาน

ถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,234.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือพื้นที่

ดําเนินการไมน่้อยกวา่ 7,404.00 

ตารางเมตร และตีเส้นจราจร พร้อม

ป้ายโครงการจํานวน 1ป้าย (ตาม

รูปแบบรายการและประมาณการที่

เทศบาลกําหนด)

-  5,480,000 - ร้อยละประชาชน

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรเพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร
อําเภอ / จงัหวดั

4 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้าํ

ถนนบายพาส ชุมชนบา้นเลียบ 

ม.6

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

ทอ่ระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ชั้น 3 ขนาด  1.00  ม. ความ

ยาวทอ่รวมรวมบอ่พกั 500 ม. 

บอ่พกั จํานวน 51 บอ่  พร้อม

ปา้ยโครงการ จํานวน 1 ปา้ย  

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

- 3,500,000 - ร้อยละประชาชน

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรเพิ่มขึน้

ระบายน้าํได้ดีและน้าํ

ไม่ทว่มขังในพื้นที่

อําเภอ / จงัหวดั
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   3.2 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 ตัวชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่จะได้รับ

หนว่ยงานที่จะขอ

ประสาน

5 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บา้น

พบสุข ตําบลปรุใหญ่ เชื่อมเขต

เทศบาลนครนครราชสีมา

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

ทอ่ลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก

  ขนาดกวา้ง 1.50 ม.  สูง  1.50 

ม.  ความยาวทอ่รวมบอ่พกั 605 

ม.  บอ่พกั จํานวน 61 บอ่  

พร้อมคืนผิวจราจรแอสฟลัทติ์

กคอนกรีต  กวา้ง  2.50 ม. ยาว 

605 ม. หนา 0.05 ม.  หรือพื้นที่

ดําเนนิการไม่นอ้ยกวา่  1,512.50

 ตร.ม. พร้อมปา้ยโครงการจํานวน

 1 ปา้ย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

9,000,000 ร้อยละประชาชน

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรเพิ่มขึน้

ระบายน้าํได้ดีและน้าํ

ไม่ทว่มขังในพื้นที่

อบจ.นม.

6 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้าํ

คอนกรีตเสริมเหล็กจากสันอา่ง

เกบ็น้าํสนามกฬีาเฉลิมพระเกยีรติ

 80 พรรษา ฯ เชื่อมซอยราชครู 

หมู่ที่ 7 บา้นแสนสุข ตําบลปรุ

ใหญ่ เชื่อมต่อทอ่ระบายน้าํของ

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั

นครราชสีมา สายทางวดัพบสุข-

คลองส่งน้าํ เชื่อมต่อเขตเทศบาล

นครนครราชสีมา

เพื่อพฒันาระบบ

สาธารณูปโภคใหไ้ด้

มาตรฐาน

ทอ่ระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง  1 

 ม.  ยาว 325  ม.   พร้อมปา้ย

โครงการ จํานวน  1  ปา้ย (ตาม

แบบเทศบาลกําหนด)

-  2,300,000 - ร้อยละประชาชน

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรเพิ่มขึน้

ระบายน้าํได้ดีและน้าํ

ไม่ทว่มขังในพื้นที่

อบจ.นม.
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   3.2 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 ตัวชี้วดั

(KPI)
ผลที่คาดวา่จะได้รับ

หนว่ยงานที่จะขอ

ประสาน

7 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเขา้สนาม

กฬีาเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา 

ตามแนวถนนสาย 304 เชื่อมต่อท่อ

ระบายน้ํากรมทางหลวง หมู่ที่ 7 

บ้านแสนสุข

เพื่อพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐาน

ท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปากล้ินราง ชั้น 3  1.00 ม. ความ

ยาวรวมบ่อพัก 1,800 ม.  บ่อพัก

จํานวน  181 บ่อ   พร้อมคืนผิว

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 

1.55 ม. ยาว 1,800 ม. หนา 0.15 

ม. พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 

ป้าย (ตามรูปแบบรายการและ

ประมาณการที่เทศบาลกําหนด)

- - 14,068,000     ร้อยละประชาชน

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรเพิ่มขึน้

ระบายน้ําได้ดีและน้ํา

ไมท่่วมขงัในพื้นที่ 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

อบจ.นม.

รวม 7  โครงการ     3,183,900     8,980,000    9,000,000     2,300,000   14,068,000
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แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง ตู้เก็บถังดับเพลิงเคมีแห้งพร้อมถังเคมี

ดับเพลิงเคมีแห้งในเขตพื้นที่ตําบลปรุ

ใหญ่ หมู่ที่ 1 - 7  (ตามราคา

ท้องตลาด)

50,000 50,000 - - -  สํานักปลัดเทศบาล

(งานป้องกันฯ)

2 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่

ติดต้ังกล้อง CCTV ในเขตพื้นที่ตําบล

ปรุใหญ่ (ตามมาตรฐานกระทรวงดิ

จิตัลเศรษฐกิจและสังคม )

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  สํานักปลัดเทศบาล

(งานป้องกันฯ)

3 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดเคร่ืองยนต์ 2 

แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ 18 นิ้ว  เคร่ือง

ละ 25,000 บาท (จัดซ้ือจัดจ้างตาม

ราคาท้องตลาด/นอกมาตรฐาน

ครุภัณฑ์)

- 25,000 - 25,000 -  สํานักปลัดเทศบาล

(งานป้องกันฯ)

4 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ํา 

ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก

สูบ ไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซีหรือกําลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ตํ่ากว่า 170 

กิโลวัตต์  จํานวน 1 คัน  ๆ ละ 

2,500,000.-บาท (จัดซ้ือจัดจ้างตาม

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- - 2,500,000 - -  สํานักปลัดเทศบาล

(งานป้องกันฯ)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

5 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เคร่ืองละ 

10,000 บาท  (ตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์)

- 20,000 - 20,000 - กองช่าง  

6 แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร Submersible 1.5 แรง 220 โวลต์ 

ตัวละ 25,000 บาท (ตามราคา

ท้องตลาด)

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 กองชา่ง (กจิการประปา)

7 แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร Submersible 5 แรง 380 โวลต์ ตัว 

ละ 50,000 บาท (ตามราคาท้องตลาด)

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง (กิจการประปา)

8 แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มหอยโข่ง ขนาด 5.5 แรง 380 โวลต์

 ตัวละ 30,000 บาท (ตามราคา

ท้องตลาด)

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองช่าง (กิจการประปา)

9 แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร Submersible 3.0 แรง 220 โวลต์ 

ตัวละ 50,000 บาท  (จัดซ้ือจัดจ้าง

ตามราคาท้องตลาด)

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กองชา่ง (กจิการประปา)

10 แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร Submersible 2 แรง 380 โวลต์ ตัว

ละ 25,000 บาท  (จัดซ้ือจัดจ้างตาม

ราคาท้องตลาด)

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองชา่ง (กจิการประปา)

11 แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร Submersible 3.0 แรง 380 โวลต์ 

ตัวละ 40,000 บาท  (จัดซ้ือจัดจ้าง

ตามราคาท้องตลาด)

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 กองชา่ง (กจิการประปา)
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลปรุใหญ่

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

12 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง

รถบรรทุกขยะ  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 

ซีซี  หรือกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ตํ่า

กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 

จํานวน 1 คัน ๆ ละ 2,400,000 บาท 

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- 2,400,000 - - -  กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

13 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกกําลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 3

  จํานวน 1 ชุด (ตามราคาท้องตลาด)

- 100,000 - - -  กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

14 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกกําลังกายสําหรับเด็ก หมู่ที่

 5 จํานวน  1 ชุด (ตามราคาท้องตลาด)

- 100,000 - - -  กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

15 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกกําลังกายสําหรับเด็ก 

จํานวน  1 ชุด (ตามราคาท้องตลาด)

100,000 - - - -  กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

16 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองพน่หมอกควัน เคร่ืองละ 
60,000 บาท (ตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์)

120,000 - 120,000 - 120,000  กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

รวม    16 รายการ 855,000 3,400,000 3,205,000 750,000 705,000 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจั งหวัด  เพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึ งต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือ
น าไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ไทยแลนด์ 4.0  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   จะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภมูิอากาศ ลักษณะของที่ดนิ ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของปา่ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนสง่ การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ การนบัถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สนิค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่หรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใชก้ระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารอื แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(3)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยทุธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใชผ้ล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ทีเ่กิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสงัคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ เป็นต้น 

 (3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชพี กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มตา่งๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นตน้ 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาตติ่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐท์ี่มีผลต่อสิง่แวดล้อมและการ
พัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจบุัน
และโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
ที่อาจส่งผลต่อการด าเนนิงานไดแ้ก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเดน็ปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพฒันากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พฒันาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยทุธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และThailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเดน็กลยุทธ ์
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชดัเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมัพันธ์กับ
โครงการพัฒนา 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรอืแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นัน้ 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์ 
 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุง่หมายใน
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพฒันาท้องถิ่น โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 
 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /
แผนพัฒนาจงัหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  
2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาต ิ

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มัง่คั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

10 

 

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
วัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเปน็ไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนนิการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เทา่ไร 
จ านวนที่ไมส่ามารถด าเนนิการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิน่ตามอ านาจหน้าทีท่ี่
ได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

10 

 

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ทีด่ าเนินการ
ในพื้นทีน่ั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเปน็ไปตาม
อ านาจหนา้ที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการตา่งๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การ
ได้ตามวัตถปุระสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัตริาชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนนิการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10 

 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพฒันาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่มีพื้นทีต่ิดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
5.4 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
20 ปี 
 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (4) 
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมัน่คง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(5)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 
 

(5)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 
 

(5)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และ ข้อ 29 (3) ก าหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 
1. ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 

Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 

(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem- 

Solving Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม 

ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
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4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
5. ผลกระทบ (Impact) 
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 ข้อ 29  

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่นอ้ยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
การติดตามและประเมินผลโดยระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผน

และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-plan    
 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การวัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
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สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ( ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน 2562 ) 
1. ผลสัมฤทธิ์ในการน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาบรรจุลงในเทศบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564)  และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  มีจ านวน 10 ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ปี 2562  มีจ านวน  107  โครงการ น ามาบรรจุ
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 90 โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  2562 
จ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
ปี 2562 

จ านวนโครงการที่
น าไปปฏิบัติ  

บรรจุในเทศบัญญัติ 
ปี 2562 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

11 8 

2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  4 4 
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 23 18 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 4 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

8 7 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 13 13 
7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  18 17 
8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 7 5 
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 16 12 
10.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 3 2 

รวม 107 90 

ระดับผลสัมฤทธิก์ารน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  
มาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

คิดเป็นร้อยละ  

 
ร้อยละ   84.11 
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2. ผลสัมฤทธิ์ของการน าโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไปด าเนินการได้   
        แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564)  และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  มีจ านวน 10 ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ปี 2562  มีจ านวน  107 โครงการ  น าไปจัดท า
งบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2562 จ านวน  90 โครงการ  และด าเนินการได้ จ านวน  59 
โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  

ปี 2562 

จ านวนโครงการ 
ทีด่ าเนินการได ้

1.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 8 3 
2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  4 1 
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 18 15 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 3 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี  และกีฬา 

7 2 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 13 12 
7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  17 12 
8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 5 3 
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 12 6 
10.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 2 2 

รวม 90 59 
 

ระดับผลสัมฤทธิ์ของการน าโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ด าเนินการได้  
คิดเป็นร้อยละ 

 

ร้อยละ  65.56 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ( ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
 
1. ผลสัมฤทธิ์ในการน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาบรรจุลงในเทศบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565)  มีจ านวน 10 ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  ปีงบประมาณ  2563  มีจ านวน  124  โครงการ น ามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และจ่ายเงินสะสม รวมจ านวน 96 โครงการ 
แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  2563 
จ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
ปี 2563 

จ านวนโครงการที่
น าไปปฏิบัติ  

บรรจุในเทศบัญญัติ  
ปี 2563 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 13 13 
2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  8 4 
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 31 20 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 4 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา- วัฒนธรรม  
  ประเพณี และกีฬา 

12 8 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 13 13 
7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  17 15 
8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 7 5 
9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 16 12 
10.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 3 2 

รวม 124 96 
ระดับผลสัมฤทธิ์การน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  

มาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
คิดเป็นร้อยละ  

 
ร้อยละ   77.42 
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2. ผลสัมฤทธิ์ของการน าโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไปด าเนินการได้   
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565)  มีจ านวน 10 ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  ปีงบประมาณ  2563  มีจ านวน  124  โครงการ  น าไปจัดท างบประมาณในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563 จ านวน  96 โครงการ  และด าเนินการได้ จ านวน  51 โครงการ แยกตาม
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่

ปรากฏในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  

ปี 2563 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการได ้

ปี 2563 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 13 5 

2.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  4 0 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 20 13 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 2 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม  
   ประเพณี  และกีฬา 

8 2 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 13 7 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  15 10 

8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 5 3 

9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 12 8 

10.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 2 1 

รวม 96 51 

ระดับผลสัมฤทธิ์ของการน าโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายท่ีด าเนินการได้  

คิดเป็นร้อยละ 
  ร้อยละ  53.13 

 



121 
 

 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน รวมทั้งมีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

ซ่ึงบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและมีความสอดคล้องกัน รวมทั้ง ทุกภาคส่วนควรให้ความส าคัญในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น   

2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นแต่ละปีควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เหมาะสมโดย
ค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากมีข้อจ ากัด
ของงบประมาณมีน้อย แต่โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป   

3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4)  ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการในแต่ละป ีซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนงบประมาณเพ่ิม ลด และโอนตั้งจ่ายรายการใหม ่ 

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

 
 

  



  

 

สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์และโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

------------------------ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931   ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2562  

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้ ก าหนดแนวทางการ พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดแบบให้คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  โดย
ด าเนินการตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ซึ่งเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เมื่อวันที่  14 
มิถุนายน  2562  และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  และประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  15  กันยายน  
2563   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว เมื่อคราวประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
ครั้งที่ 3/2563 ในวันพฤหัสบดีที่  12 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และ
โครงการ  โดยการให้คะแนนตามแบบที่ก าหนด  คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จ านวน  10 คน จาก
คณะกรรมการทั้งหมด 11 คน รายละเอียดดังนี้ 

1. สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
คะแนนเต็ม  100 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้  85.92  รายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนเฉลี่ย
ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น 

20 17.67 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 16.58 
3. ยุทธศาสตร์  60 51.67 

รวมคะแนน 100 85.92 
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2. สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
คะแนนเต็ม  100 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้  82.80  รายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนเฉลี่ย
ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน 
   เชิงปริมาณ 

10 8.10 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน 
    เชิงคุณภาพ 

10 7.30 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8.10 
5. โครงการพัฒนา    60 51.20 

รวมคะแนน 100 82.80 
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สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
   3.5 กลยุทธ์ (5) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

17.67 
2.83 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 1.83 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 1.83 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 1.83 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2) 1.75 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 1.67 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1.58 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1.83 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วม
ท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ รว่มรับประโยชน์ ร่วมแกไ้ขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 2.50 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
ที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลมุความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 
 

20 
(5) 

16.58 
3.92  

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

(3) 2.58 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญัหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารตีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น เป็นต้น 
 

 (3) 2.67 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ขอ้มูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 
 

(3) 2.58 

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

(3) 2.67 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค) 
 

(3) 2.17 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 

3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning)  
 

3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

51.67 
8.50  

สอดคล้องและเช่ืองโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10) 8.17 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ   แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10) 8.33 

วิสัยทัศน์ ซึง่มีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพฒันา 

(5) 4.42 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(5) 4.67 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุง่หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 4.50 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5) 4.50 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจากเปา้ประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยนืทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจดัท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 4.33 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.25 

รวมคะแนน 100 85.92 
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สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
        สังคมแห่งชาติ 

(5) 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
        ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

ที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8.10 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลติ
นัน่เองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไวเ้ท่าไร จ านวนท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปรมิาณ (Qualitative) 

10 8.10 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

10 7.30 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 8.10 
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5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลตุามวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

51.20 
4.20 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4.40 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบจุ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคือ
อะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 3.90 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกดิความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 4.70 

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอด
ไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับ
ดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วง
วัยและการปฏริูประบบเพื่อสรา้งสงัคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ (3) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่องโยงภมูิภาค
และความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 4.40 
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5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไขปญัหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณมคีวาม
สอดคล้องกับเปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 
5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเนน้ภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4.10 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5) 4.30 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

(5) 4.30 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) 3.80 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ ์

(5) 4.50 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่งที่ไดร้ับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5) 4.20 
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5.12 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5) 4.40 
 

รวมคะแนน 100 82.80 
 
 
 
 
 
 


