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ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดและแผนพัฒนาภาคซึ่งก าหนดให้มีระยะเวลาห้าปี   แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  
และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา
และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้อง เพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561  – 2565 ) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะ
น าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 
 

  เทศบาลต าบล หินดาด   จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565 ) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2 )  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยเทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
(พ.ศ.2561 (พ.ศ.2561 –– 2565) 2565)  

ของ เทศบาลต าบลหินดาด อ าเภอห้วยแถลง จงัหวัดนครราชสีมา ของ เทศบาลต าบลหินดาด อ าเภอห้วยแถลง จงัหวัดนครราชสีมา 
ส่วนที่ ส่วนที่ 11  สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน  
1. ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 เทศบาลต าบลหินดาด  เดิมเป็นสุขาภิบาล และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมื่อวันที่ 25  
พฤษภาคม  2542  ตั้งอยู่  ณ  ต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
 เทศบาลต าบลหินดาด  มีอาณาเขตตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาล  
หินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่  23  ธันวาคม  2528  โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเล่มที่  103  ตอนที่ 399  หน้า  1035-1036  ลงวันที่  11  มีนาคม  2529  โดยตั้งอยู่ในพื้นท่ีต าบล
หินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  มีพ้ืนที่ประมาณ  7.5  ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่ 1 , 
8  และ หมู่  10 ต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีระยะทางห่างจากจังหวัด
นครราชสีมา  ประมาณ  57  กิโลเมตร  มีอาณาเขต  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ 
 จากหลักเขตท่ี 1  ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีในแนวเสน้ตัง้ฉากกับศูนยก์ลางรถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนอืไปทางทิศ
เหนือระยะ 1,500  เมตร  ตรง กม. 316.000  จากหลักเขตท่ี 1  เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางรถไฟสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศเหนือระยะ 1,500  เมตร ตรง กม. 318.500  ติดกับเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหลุ่งประดู่  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันออก 
 จากหลักเขตท่ี  2  เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางรถไฟ สาย ตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศใต้ตรง 
กม. 318.500  ผ่านทางรถไฟ สาย ตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 3  ซ่ึงต้ังอยู่ในแนวเสน้ตัง้ฉากกับ
ศูนย์กลางทางรถไฟ สาย ตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศใต้ระยะ 1,500  เมตร ตรง กม.318.500 
 ทิศใต้ 
 จากหลักเขตท่ี  3  เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 1,500  เมตรไป
ทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตท่ี 4  ซ่ึงต้ังอยู่ในเขต แนวต้ังฉากกับศูนย์กลางทางรถไฟ สาย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทางทิศใต้ระยะ 1,500  เมตร  ตรง กม. 316.000  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันตก 
 จากหลักเขตท่ี  4  เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทางทิศเหนือ ตรง 
กม. 316.000 ผ่านทางรถไฟ สาย ตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยเทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศของเทศบาลมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
เป็นพื้นที่ส าหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 40 %  เป็นพื้นที่ส าหรับการเกษตร 50 %  และมีพ้ืนที่ส่วนอื่น 10 %  
มี 3 ฤดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) 
 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้ 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้ง

แล้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อนจะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 
39.9 องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่
อาจเกิด “ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับ
เดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  900  
มิลลิเมตร 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม
นานราว 1 - 2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมี
อากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง  อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณ  18 องศา 
 

1.4  ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  75 %  ดินลูกรังประมาณ 15 % 
ลักษณะดินในพื้นท่ีเป็นดินเหนียวประมาณ 10 % 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1  เขตการปกครอง 
 เทศบาลต าบลหินดาดแบ่งการปกครองเป็น  9 ชุมชน  โดยมีชุมชนในเขตเทศบาลต าบลหินดาด ดังนี้ 

1.  ชุมชนป่าสงวน  หมู่ที่  1 
2.  ชุมชนโนนจ าปา-หัวท านบ หมู่ที่  1 
3.  ชุมชนศิลาประชารักษ์  หมู่ที่  1 
4.  ชุมชนหินดาด   หมู่ที่  1 
5.  ชุมชนโนนสง่า  หมู่ที่  1 
6.  ชุมชนเพชรเจริญ  หมู่ที่  8 
7.  ชุมชนเมืองเพชร  หมู่ที่  8 
8.  ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา  หมู่ที่  10 
9.  ชุมชนหลุมดิน  หมู่ที่  10 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยเทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

 2.2  การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหินดาดและผู้บริหารแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง  

โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด  4 หน่วยเลือกตั้ง  ดังนี้ 
เขตเลือกตั้งท่ี 1   หน่วยที ่1  บ้านหินดาด 
   หน่วยที่ 2  บ้านหลุมดิน 
เขตเลือกตั้งท่ี  2  หน่วยที่ 1  ตลาดสด 
   หน่วยที่ 2  บ้านเมืองเพชร 
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  24 มีนาคม  พ.ศ. 2562) 

  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  2,143 คน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยเทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

3. ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

 1.  อัตราประชากรตามที่อยู่ในข้อมูลทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลต าบลหินดาด มีจ านวนทั้งสิ้น  
2,805  คน  แยกเป็น  ชาย  1,419  คน  เป็นหญิง  1,386  คน  มีจ านวนครัวเรือนรวม  740  ครัวเรือน 
 

ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลต าบลหินดาด 
 

ล าดับที่ หมู่ที่ 
ประชากร  (คน) ครัวเรือน 

(หลัง) ชาย หญิง รวม 

1 1 763 777 1,540 433 

2 8 278 275 553 112 

3 10 378 334 712 195 

รวม 1,419 1,386 2,805 740 

 
3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

อัตราประชากร ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลหินดาด  ตามข้อมูลการจัดเก็บ จปฐ. มี
จ านวนทั้งสิ้น 2,151  คน แยกเป็น ชาย  1,068  คน เป็นหญิง  1,083  คน ความหนาแน่นของประชากร ต่อ
พ้ืนที่ 7.5  ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่นประมาณ  327.30 คน/ตารางกิโลเมตร มีจ านวนครัวเรือนรวม  
485  ครัวเรือน 

ข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลต าบลหินดาดตามฐานข้อมูล  จปฐ. 
 

ล าดับที่ ชุมชน 
ประชากร  (คน) ครัวเรือน 

(หลัง) ชาย หญิง รวม 

1 ชุมชนหินดาด 104 95 199 47 

2 ชุมชนป่าสงวน 114 148 262 56 

3 ชุมชนโนนสง่า 128 115 243 60 

4 ชุมชนหลุมดิน 136 167 303 85 

5 ชุมชนเมืองเพชร 117 125 242 45 

6 ชุมชนเพชรเจริญ 98 110 208 43 

7 ชุมชนศิลาประชารักษ์ 160 157 317 60 

8 ชุมชนโนนจ าปา-หัวท านบ 69 68 137 32 

9 ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา 142 98 240 57 

รวม 1,068 1,083 2,151 485 
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4. สภาพทางด้านสังคม 
ความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นชุมชนเกษตรกรรม และค้าขายบางส่วน  มีความสัมพันธ์กันทั้งในระดับ

กลุ่มย่อย ระดับครัวเรือน และชุมชน 
 

4.1  ด้านการศึกษา 
1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา  ได้แก่  โรงเรียนบ้านหินดาด 
-  มีการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (อนุบาล 1 – ม. 3 ) 
2. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  ได้แก่  โรงเรียนหินดาดวิทยา 
-  มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.1 – ม. 6) 

  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาล  
  ต าบลหินดาด  

-  มีการเรียนการสอนเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
4.2  ด้านสาธารณสุข 
หน่วยงานด้านสาธารณสุข 

  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหินดาด  1 แห่ง  
  -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    2 แห่ง 
  -  มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะคิดเป็น   100 % 
  -  มีน้ าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค  100 % 

4.3  อาชญากรรม 
  เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และ
ท าลายทรัพย์สินของราชการ  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัย
อย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4.4  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรห้วยแถลงได้แจ้ง

ให้กับเทศบาลทราบนั้น พบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เม่ือเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย  
 4.5  การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้  

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย  และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
5.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน 
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

5.1  การคมนาคมขนส่ง 
ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  

80  เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ  จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ 

เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีดังนี้  
   ทางหลวงแผ่นดิน 
    -  หมายเลข 226 จังหวัดนครราชสีมา – จังหวัดบุรีรัมย์ 
    -  หมายเลข 206 ต าบลหินดาด – อ าเภอพิมาย 
   การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
    -  รถโดยสารประจ าทาง   สายจังหวัดนครราชสีมา - จังหวัดบุรีรัมย์ 
    -  รถไฟ (รฟท.)  สายจังหวัดนครราชสีมา – จังหวัดอุบลราชธานี 
 

5.2  การไฟฟ้า 
จ านวนครัวเรือนในพ้ืนที่ต าบลหินดาดมีไฟฟ้าใช้ครบเกือบทุกครัวเรือน  และยังมีความ

ต้องการที่จะขยายเขตไฟฟ้าออกไปอีกในแต่ละชุมชน  เนื่องจากมีการขยายพื้นท่ีออกไปนอกเขตชุมชนเดิม 
และมีจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน 
 

5.3  การประปา 
จ านวนครัวเรือนในพ้ืนที่ต าบลหินดาด  มีน้ าประปาส่วนภูมิภาคใช้ครบเกือบทุกครัวเรือน  

และยังมีความต้องการที่จะขอขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคออกไปอีกบางครัวเรือน  
 

5.4  โทรศัพท์ 
จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่ จ านวน  5  หมายเลข 
จ านวนชุมสายโทรศัพท์จ านวน  จ านวน  1  ชุมสาย 
หอกระจายข่าวในพื้นท่ีให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  100  ของพ้ืนที่เทศบาล 

 

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
การไปรษณีย์มีการบริการในเขตพ้ืนที่ของต าบลจากไปรษณีย์อ าเภอห้วยแถลง  
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

6.1  การเกษตร 
ประชากรในเขตพ้ืนที่ต าบลหินดาดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ท านา  ท า

ไร่  และมีบางส่วนเลี้ยงสัตว์  ค้าขาย  และรับจ้าง 
 

 6.2  การประมง 
  (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง) 
 

 6.3  การปศุสัตว์ 
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น     

การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ 
 

 6.4  การบริการ 
การบริการในเชิงพาณิชย์ สรุปได้ดังนี้ 

  -  การบริการร้านตัดผม    2 ร้าน  
  -  การบริการร้านเสริมสวย   6 ร้าน  
  -  การบริการร้านอาหาร    19 ร้าน 
  -  การบริการร้านซ่อมรถยนต์ , มอเตอร์ไซด์ 13 ร้าน 
  -  การบริการน้ ามัน (ปั้ม)    2 ปั๊ม 

-  การบริการร้านค้าเบ็ดเตล็ด   44 ร้าน  
  -  การบริการร้านซักรีด    3 ร้าน  
  -  การบริการร้านเกมส์    1 ร้าน  
  -  การบริการร้านขายวัสดุก่อสร้าง   2 แห่ง  
  -  การบริการอาคารห้องเช่า   4 แห่ง  
 

6.5  ด้านการท่องเที่ยว 
เทศบาลต าบลหินดาด ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่มีที่สาธารณะ อ่างเก็บน้ าห้วยหินลาดพื้นที่

ประมาณ  591  ไร่  ซึ่งสามารถจะปรับปรุง และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจได้ 
 

6.6  อุตสาหกรรม 
  -  โรงสีข้าว (กลาง/เล็ก) 2  โรง 
  -  โรงเลื่อยจักร  1  แห่ง  

6.7  ด้านพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
เทศบาลต าบลหินดาด   การค้าขายส่วนใหญ่เป็นการค้าขาย และประกอบกิจการขนาดเล็ก

ส าหรับผู้บริโภคในเขตเทศบาล และให้บริการแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงมีการส่งออกสินค้า ได้แก่ ข้าว  
มันส าปะหลัง  อ้อย  ส่วนสินค้าที่น าเข้า ได้แก่ น้ ามันเชื้อเพลิง  วัสดุก่อสร้าง  เครื่องมือท าการเกษตร 

 
 
 
 



- 8 - 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยเทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

เนื่องจากในเขตเทศบาลต าบลหินดาดมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ าที่ใช้ในการเกษตร และ
การอุปโภคบริโภค ท าให้การประกอบอาชีพต่าง ๆ เป็นไปด้วยความล าบาก จึงมีการอพยพแรงงานไปท างาน
ในกรุงเทพฯ และบริเวณจังหวัดใกล้เคียง การค้าขายส่วนใหญ่จะเป็นการค้าขนาดเล็ก ขายของเบ็ดเตล็ด 
รวมตัวบริเวณเขตชุมชนทางรถไฟ และสองข้างทางถนนสาย นครราชสีมา – บุรีรัมย์ 
 

6.8  แรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15 – 60  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน 

ร้อยละ  95  แรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอก
พ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มี
โรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ 
เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

7.1  การนับถือศาสนา 
-  ผู้ท่ีนับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   98 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
1.  วัดอุทัยมัคคาราม 
2.  ศาลเจ้าหินดาด 

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

7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า
เครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือนวิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมวิธีการทอเสื่อจากต้นกกและวิธีการจับ
ปลาธรรมชาติ 
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาไทยโคราช 
 

8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ภาพท่ีระลึกหลวงพ่อศรีพิทักษ์ชน  
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

8.1  น้ า 
พ้ืนที่ภายในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าธรรมชาติ  ได้แก่ อ่างเก็บน้ าห้วยหินลาด 

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
สระน้ าประจ าชุมชนที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  จ านวน  7  แห่ง  และคลองอีสาน

เขียว 2  แห่ง 
 

8.2  ป่าไม้ 
ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ 
 

8.3  ภูเขา 
ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
 

8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน

ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็
ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ 

น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่
สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหา
ด้านขยะ  เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ 
ในพ้ืนที่ของตนเองและท่ีสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 22  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
   ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น 
จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของ
ทุกภาคส่วน     ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 
เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน 
เอกชน ประชาสังคม  ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาค
และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

  ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
   มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัย
คุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
   (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
   (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
   (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
   (๗) การปรับกระบวนการท าางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมาก
ขึ้น 
  ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้อง
ยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีด
ความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้
กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่  การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อม่ัน การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
   (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 
    - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
    - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
    - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
   (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
   (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
   (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
   (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน 
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
  ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทาง
กาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มี
คุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
   (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
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   (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
  ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
   เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ า
ไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
   (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
   (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
   (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความ
มั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้ มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
   (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
  ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 
   (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
   (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
   (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
   (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
   (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
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๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒ 
   กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จากสถานะของ
ประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์
ของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก้าหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” ของประเทศ 
   การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้จัดท าข้ึน   ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็น
ศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ ( Trading and Service 
Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม
สูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมาย  
  ๑) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
   (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
   (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว ( GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ
ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพ่ิมข้ึนเป็น 
๓๑๗,๐๕๑ บาท  และ ๓๐๑,๑๙๙ บาทต่อคนต่อปี 
   (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
   (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐  (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
  ๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
   (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ( Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
   (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
  ๓) การลดความเหลื่อมล้าในสังคม  
   (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
   (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
  ๔) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
   (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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   (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
  ๕) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
   (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
   (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 

๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  ๑)  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพ
การผลิต  การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว  การตั้ง  องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นท่ีเพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการ
ลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและ
สติปัญญา  รอบรู้   เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
   (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความม่ันคงด้านอาหาร  
แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและ
ดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
   (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและ
ระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท า
เกษตรอินทรีย ์
   ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
   (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  
หนองบัวล าภู   และเลย)  เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้าน
การเกษตร การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  
และมุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
   (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ 
และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  
การเตรียมการรองรับ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  
บุรีรัมย์  สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้าง
คุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
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   (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี  ศรีสะ
เกษ  ยโสธร และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
และขาดแคลนน้ า  การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 

๒)  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
   วิสัยทัศน์  "ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
การค้าชายแดน และโลจิสติกส์” 
  เป้าประสงค์รวม 
   (๑) เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลเข้าสู่ครัวโลก 
   (๒) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยง
กลุ่มประเทศอาเซียน 
   (๓) เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ โลจิสติกส์ และการกระจาย
สินค้าในภูมิภาค และประเทศอาเซียน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   (๑) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันการเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร
เข้าสู่ครัวโลก 
   (๒) ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม และ
การค้าชายแดน 
   (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ สู่ภูมิภาคและอาเซียน  
  ต าแหน่งการพัฒนา 
   (๑) เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
   (๒) เป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
   (๓) เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ กระจายสินค้าในภูมิภาค และ
การค้าชายแดน 
   (๔) เป็นแหล่งทรัพยากรที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

 วิสัยทัศน์ของจังหวัดนครราชสีมา  
“โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
1. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาด ในภูมิภาค 
2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  ตาม

มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความม่ันคง เพ่ือปกป้อง  สถาบันหลักของชาติ  
5. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 

 

เป้าประสงค์รวม 
1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  และมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์

สิน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยเทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

3) มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิต ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

4) เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกป้อง  สถาบันหลักของ
ชาติ 

5) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุน การ
บริหารจัดการทุกด้าน 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
1) การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
2) ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 
4) การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัย  ในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๑.๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
   (5  ยุทธศาสตร์) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยเทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1. เพ่ือขยายอัตรา
การเจริญเติบโต ทาง
เศรษฐกิจ 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด 

1. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการทั้งในและ
นอกภาคการเกษตร ต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง 
2. ส่งเสริมการน านวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม 
และอาหารปลอดภัย Food Valley) มาใช้เพ่ิม
ศักยภาพ ในการผลิต 

2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (%) 

3. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโล
จิสติกส์เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว
และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัด 

2. เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

3. อัตราการว่างงาน 5. น าองค์ความรู้สู่ผู้ปฏิบัติอย่างยั่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง หรือโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

4. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือน เท่า 
5. จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 
(ครัวเรือน/ปี) 
6. อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 

6. ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 

3. เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ ใน
การแข่งขัน 

7. ผลิตภาพแรงงาน บาทคน 7. สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับผู้อยู่ในวัย
แรงงานและผู้ประกอบการ 

8. จ านวนผู้ประกอบการ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ิมข้ึน (ราย) 

8. สนับสนุนการผลิตและสร้างผลงานนวัตกรรม
การเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัยที่
สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยเทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1. เพ่ือลดความ
ยากจนและความ
เหลื่อมล้ า 

1. ร้อยละของประชากร ที่อยู่
ใต้เส้นความยากจน 

1. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการขยายผลตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

2. สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายได้ (Gini Coefficient) 

2. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง และได้รับ 
สิ่งอ านวยความสะดวกจากโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ภาครัฐ รวมทั้งระบบป้องกันภัยที่เอ้ือต่อการกระจาย
เศรษฐกิจ 

2. เพ่ือพัฒนา 
โครงข่ายความ
คุ้มครองทางสังคม 

3. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน 
(%) 

3. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบประกันสังคมของแรงงาน 
ในจังหวัด 
4. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและ
สามารถบริการได้อย่างครอบคลุม 
5. ส่งเสริมให้สังคมปราศจากโรคระบาดจากสัตว์
เร่ร่อนสู่คน 

3. เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับ
สังคม 

4. ระดับความส าเร็จของ
หน่วยงานที่จัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
(ครั้ง) 

6. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทางสังคม 
7. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ประสบ
ปัญหาทางสังคมขอรับบริการจากส่วนราชการที่
รับผิดชอบตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด 

4. เพ่ือให้ประชาชน 
เข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

5. อัตราส่วนแพทย์ต่อ
ประชากร (แพทย/์คน)ปี 
2559 (แพทย์ 626 คน
ประชากร 2,629,979 คน) 

8. ส่งเสริมให้มีการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข
เพ่ิมข้ึน (แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล แพทย์เวช
ศาสตร์) 

6 .ประชาชน นักศึกษาและ
บุคลากรด้านดิจิทัลได้รับ
ความรู้และประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (คน) 

9. ส่งเสริมการสร้างทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แก่
ประชาชนทุกสาขาอาชีพ 

7. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ -59 ปี ปี 

10. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรอายุ 15 - 
59 ปี 

8. ค่าเฉลี่ยคะแนน -net ม.3 
(คะแนน) 

11. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยเทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน          
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1. เพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร ธรรมชาติ 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัด (จ านวน 
1,920,525 ไร่) 

1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และให้ความรู้ สร้างจิตส านึก
ประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่า และประโยชน์ ของ
ทรัพยากรปุาไม้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 2. เพ่ิมความสามารถในการจัดการขยะ และรณรงค์ 
ให้ทุกภาคส่วนส านึกรับผิดชอบต่อสังคมเก่ียวกับการ 
ลดปริมาณขยะ 

3. การจัดการน้ าเสีย (แห่ง) 3. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
จัดการน้ าเสีย 

4. พ้ืนที่บริหารจัดการน้ า
เพ่ิมข้ึน (ไร่) 

4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าทั้งในเขต
ชลประทาน และนอกเขตชลประทาน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และการขยายผลตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
5. พัฒนาระบบปูองกันน้ าท่วมในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 
และเพ่ิมสิ่งก่อสร้างเพ่ือลดการพังทลายของตลิ่งตาม
แม่น้ า ล าคลองสายหลักของจังหวัด 

2. เพ่ือใช้พลังงาน
อย่าง มี
ประสิทธิภาพ 

5. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อ
ประชากร ลิตรคน 

6. รณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพใน
ระดับครัวเรือน อุตสาหกรรม และภาครัฐ 

6. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคครัวเรือนต่อประชากร 
ล้านกิโลวัตต์คนปี 
7. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูา 
ในภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมงล้านบาท 
8. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม 
ต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม 
(ลิตร/ล้านบาท) 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4  การเสริมสร้างความม่ันคง  ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัย    
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1. เสริมสร้างความ
มั่นคง เพ่ือปกป้อง
สถาบันหลัก ของ
ชาติ 

1.จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจถึงความส าคัญของ
สถาบันหลักของชาติ (ต าบล) 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของสถาบัน
หลักของชาติให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ 
2. ส่งเสริม พัฒนาอาชีพตามแนวทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงานและแนว
พระราชด าริ 

2. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่ายการ
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหา ด้านความ
มั่นคงทุกมิติ 

2. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุก
มิติ (ต าบล) 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมาย และการค้ามนุษย์ 
6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ 
8. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ 
9. การส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
10. การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
จังหวัด 
11. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 

3. เสริมสร้างความ
ปรองดอง และความ
สมานฉันท์ ในชาติ 

3.สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง 
(ต าบล) 

12. ส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของ
ประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 

4.สร้างการมีส่วนร่วม (ต าบล) 13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

1. ร้อยละของสถานพยาบาลที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA 
(%) 

1. เพ่ิมขีดความสามารถการให้บริการภาครัฐ ตาม
แนวทางหลักการทรงงาน 

2. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้ าประปา 
3. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
ไฟฟ้า 
4. ร้อยละของประชากรที่
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต 
5. การให้บริการภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
     5.1 จ านวนครั้ง 
     5.2 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
6. ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  (%) 
7. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นท่ี
จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) (ปี 58 
จ านวน 1,855,699,358 
บาท) 

2. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

8. ร้อยละความพึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร 
     8.1 ประชาชน 
     8.2 บุคลากรภายใน
องค์กร 

3. การพัฒนาบุคลากร 
4 การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 
6. การสร้างความโปร่งใสในองค์กร 
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THAILAND  ๔.๐ 
   รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  มุ่งม่ันในการน า “โมเดลประเทศไทย ๔.๐ ” 
หรือ  “ไทยแลนด์ ๔.๐ ” มาใช้ เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก ๓ กับดักที่ก าลังเผชิญ ทั้ง ๑) กับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง ( Middle Income Trap) ๒) กับดักความเหลื่อมล้ า ( Inequality Trap) ๓) กับดัก
ความไม่สมดุลของการพัฒนา ( Imbalance Trap)  เป้าหมายเพื่อน าประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโมเดลนี้ 
   ก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ นั้น ไทยเริ่มก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ ๑.๐ 
หลังจากเริ่มต้นพัฒนาภาคเกษตรกรรม แล้วจึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด์ ๒.๐ การลงทุนอุตสาหกรรมเบาที่
มุ่งเน้นแรงงานราคาต่ าเช่น สิ่งทอ อาหาร และมาสู่ ไทยแลนด์ ๓.๐ มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมหนัก ซึ่งการพัฒนาของประเทศไทยใน ๓ ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
สูงสุดเฉลี่ยถึง ๗% ต่อปี แต่มาถึงจุดหนึ่งหลังปี ๒๕๔๐ อัตรการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น ๓-๔% 
 ต่อป ี
   เหตุผลส าคัญเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน และไม่
เคยมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไม่ได้มีทักษะจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาส ซึ่ง
ในช่วงนี้รัฐบาลต้องการก้าวกระโดดข้ามหุบเหว ซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมือง และต้องใช้พลังที่เรียก
กว่าพลังประชารัฐในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ 
   ๓ กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐  กลไกขับเคลื่อน ( Engines of Growth) ชุด
ใหม่ ประกอบด้วย 
   ๑ ) Productive Growth Engine ซึ่งเป้าหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูง ( High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิด
สร้างสรรค ์
   กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ 
การบริหารจัดการสมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาด
ใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับ
ดักประเทศรายได้ปานกลางที่ไทยก าลังเผชิญอยู่ 
   ๒ ) Inclusive Growth Engine เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการ
กระจายรายได้ โอกาส และความม่ังคั่งที่เกิดขึ้น 
    โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด  
การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและ
ความท้าทายทางสังคมในมิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็ม
ศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เพื่อแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
   ๓ ) Green Growth Engine การสร้างความมั่งค่ังของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึง
การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของ
การพัฒนาระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม 
   โดยกลไกนี้ประกอบด้วย  การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจาก
เดิมที่ค านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการ
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ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ ( Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 
   ทั้ง ๓  กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย ๔.๐ ″ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความ
มั่งค่ังอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดล
เศรษฐกิจจากการพึ่งพาการลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาการศึกษาคน สร้างการวิจัยและพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ ๒๑   ซ่ึง
รัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืน
อยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 
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2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 2.1  วิสัยทัศน์ 
เทศบาลต าบลหินดาด  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ   ซ่ึง

เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน   ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์   
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
 

 “ชุมชนสะอาด ปราศจากขยะ ฐานะม่ันคง ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง” 
 พันธกิจ 
  1. ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลหินดาดทั้ง 9 ชุมชน สะอาดปราศจากโรคภัย 
  2. การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน  
  3. สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และปลูกจิตส านึกในการรักษาความสะอาดและการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน 
  4. ประชาชนในเขตเทศบาลน าแนวทางการด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

2.2  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลหินดาด 
1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1.1)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
เมื่อปี 2538 เพ่ือแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

1.2)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  เพ่ือ
การอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

1.3)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

2.1)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
2.3)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน 
2.5)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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3)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
3.1)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

3.2)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

3.3)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
3.4)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
3.5)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
3.6)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วย

และเพ่ือการอนุรักษ ์
4)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.1)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
4.2)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
4.3)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  

ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
4.4)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
4.5)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
4.6)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
4.7)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  

สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา 
5)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
5.2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
5.3)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ

เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการ
แพทย ์

6)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความ

จ าเป็นและความต้องการของประชาชน 
6.2)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
6.3)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  

เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
6.4)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และ

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
6.5)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร  ความ

ปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
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7)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

7.1)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

7.2)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

7.3)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้าง
เครือข่าย  เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้า
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

7.4)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  รวมถึง
การสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

8)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
8.1)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมาย

ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.2)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร 
8.3)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

8.4)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

8.5)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

8.6)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 9)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

9.1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
9.2)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
9.3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ  

โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
9.4)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย

พลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
10)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10.1)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ ์

10.2) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

10.3)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2.3  เป้าประสงค์ 

  1)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
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2)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้  
4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
6) การส่งเสริมความ เข้มแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้าง

สังคมความน่าอยู่ 
 

 2.4  ตัวช้ีวัด 
   1)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  5 
   2)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  80  
   3)  ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ 90  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   4)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 80 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว  
ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
   5)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  10  
   6)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 5  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น  
   7)  ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ  60  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   8)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  60  
   9)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  60  
 

 2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
   2)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

2.6  กลยุทธ์ 
 เทศบาลต าบลหินดาดได้ก าหนดขอบเขตหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการ เพื่อให้การพัฒนา

เทศบาล สามารถด าเนินการไปตามพันธกิจหลัก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ก าหนดไว้ ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ด้านสังคมและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการเมืองการ ดังนี้ 

1)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริหารจัดการ 
2)  ประชาชนได้มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินในการท ากิน มีการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ 
3)  พัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา 
4)  พัฒนาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
5)  จัดตั้งศูนย์การกีฬา และจัดตั้งโรงพยาบาล สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
6)  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
7)  การพัฒนาให้เกิดดุลยภาพที่ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

8)  พัฒนาการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
9)  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
10)  สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายของรัฐบาล 
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  11)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
12)  ส่งเสริมให้ประชาชนด ารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนงาน 
  1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  3)  แผนงานการศึกษา 
  4)  แผนงานสาธารณสุข 
  5)  แผนงานสังคมสงเคราะห์   
  6)  แผนงานเคหะและชุมชน   
  7)   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
  8)   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  9)   แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
  10)  แผนงานงบกลาง 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 

เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend  ปัจจัยและสภาวการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  จุดแข็ง (S : Strength) 
   ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
    ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

   มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 226 และ 206 

   มีรถโดยสารประจ าทางสายจังหวัดนครราชสีมา – จังหวัดบุรีรัมย์ – จังหวัด
สุรินทร์  ผ่านเขตเทศบาล 

   มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านเขตเทศบาลต าบลหินดาด  
(กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – บุรีรัมย์ – สุรินทร์ – ศรีสะเกษ – อุบลราชธานี) 

   ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   มีสวนสาธารณะ  1  แห่ง มีแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม 12 แห่ง 

ได้แก่ สระน้ าชุมชนหลุมดิน  สระน้ าสระพลวง ชุมชนหินดาด  สระประปา  และสระน้ าชุมชนเพชรเจริญ  สระ
น้ าชุมชนศิลาประชารักษ์  สระน้ าวัดอุทัยมัคคาราม ชุมชนโนนสง่า  สระน้ าข้าง รพ.สต. ชุมชนเมืองเพชร  สระ
น้ าชุมชนเมืองเพชร 2 แห่ง  สระน้ าชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา  คลองอีสานเขียว  อ่างเก็บน้ าห้วยหินลาด 

   มีตลาดสดของเทศบาล  1  แห่ง 
   ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ 

ข้าว  อ้อยและมัน เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
   มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 1 โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ

ประถมศึกษา  มีโรงเรียนสังกัด อบจ. 1 แห่ง สอนระดับมัธยม 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห่ง  สังกัดเทศบาลต าบลหินดาด 
   มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  อยู่ในเขตเทศบาล  คือ  สถานีรถไฟหินดาษ 
   มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
   มีความสงบไม่ค่อยมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
   มีการจัดตั้งชุมชน  9  ชุมชน  ในเขตเทศบาลต าบลหินดาด  ประกอบด้วย  

ตัวแทนของประชาชนในชุมชนเป็นคณะกรรมการ  ชุมชนละ  12  คน 
  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 

   เทศบาลต าบลหินดาด  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

   มีสนามกีฬาเอนกประสงค์  จ านวน  4  แห่ง  สนามฟุตซอล  1 แห่ง  สนาม
ตะกร้อ จ านวน  2  แห่ง สนามเด็กเล่น  1 แห่ง 

   มีวัด  1  แห่ง 
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   เทศบาลมีระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร 

   ชุมชนในเขตเทศบาล  มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

   มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที แคทเทเลคอม และมีสัญญาณ
โทรศัพท์ไร้สายของ ของเอกชนหลายบริษัท 

   มสีหกรณ์บริการเทศบาลต าบลหินดาด 
   มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

 

2)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
   คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
   ประชาชนยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่าง

เดียวท าให้ขาดรายได้ 
   ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูป

ของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
   เทศบาลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  เพราะต้องน ามา

จากแหล่งอื่นหรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ ามัน  เสื้อผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ 
   ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  

เนื่องจากต้องสูบน้ าจากคลองอีสารเขียว 
   ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอก

ฤดูกาล 
   ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่ 

  เทศบาลต าบลหินดาด  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
สวัสดิการสังคม ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ด้านการศึกษา ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  
เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 

   แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกในการติดต่อ 

   ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก 

 

3)  โอกาส (O : Opportunity) 
   จังหวัดนคราชสีมา  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลต าบลหินดาดที่มี

แผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
   มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง

เศรษฐกิจ 
   ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบ

ราชการท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
   รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
   ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการ

ท้องถิ่น 
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4)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 
   มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกับเทศบาล

ต าบลหินดาด และปัญหาการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
   ปัจจุบันเทศบาลต าบลหินดาด  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัด

เมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน  
ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

   งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
   กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการ

บริหารงาน 
   การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน 

เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
   การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการ

แก้ปัญหาได้  ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก  
 

   5)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค) 
   เทศบาลต าบล หินดาด  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพื่อชี้ให้เห็นถึง
ศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยเทศบาลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้  

(1)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

1)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ร้อยละ 80 เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ  จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันใน
หลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  
เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผล
เพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

2)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 
100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่
สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะท า
ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณใน
ส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชน 

3)  การประปา  เทศบาลไมม่ีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง 
ไมส่ามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  ไมม่ีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่อง
น้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากขาดแคลนน้ าช่วงฤดูแล้ง และไม่มีแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปาต้องขอ
ใช้จากพ้ืนที่อ่ืนท าให้มีค่าใช้จ่ายมาก  เทศบาลยังไม่สามารถท่ีจะผลิตน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้
งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบันเทศบาลประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าต้องจัดหาน้ าดิบส าหรับ
ผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  
      ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
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     จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีท่ีอยู่อาศัย
ที่มั่นคง ปัญหาคือ มีจ านวน  9 ครัวเรือน  ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การ
แก้ปัญหาคือเทศบาลได้มีโครงการซ่อมแซมบ้านคนจน  แต่งบประมาณมีจ ากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้
เทศบาลก็จะด าเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มี
เพียงบางครัวเรือนที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กน้อย 
เพราะในเขตเทศบาลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ าส าหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ าที่บรรจุ
ในถังหรือขวด  แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้ าที่ได้จากน้ าฝน  ท าให้เกิดปัญหาน้ าดื่มที่ยังไม่สะอาดเท่าท่ีควร  มี
ครัวเรือน  จ านวน  4  ครัวเรือน  ในชุมชนที่ไม่มีน้ าดื่มสะอาดส าหรับบริโภค  การแก้ปัญหาเบื้องต้นคือ
ประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมีที่กรองน้ าฝนหรือการต้มน้ าให้เดือดก่อนเก็บไว้ดื่ม  
 

(2)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อย

ละ  70 เช่น ข้าว อ้อย  มันส าปะหลัง  ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได้จาก
สัตว์เลี้ยงไม่มาก  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ชุมชนในเขตเทศบาลบาง
ชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มีห้างร้าน  ร้านค้า  ท าให้มีรายได้มากจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของ
เทศบาลจึงไม่เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยต่ ากว่าคนละ  30,000  บาทต่อปี  ร้อยละ  75  ไม่มีการเก็บ
ออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมี
พ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ าท่วมเป็นประจ า  บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการท า
การเกษตรน้อย  อีกท้ังเทศบาล  ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริมจาก
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
เท่าท่ีควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด  
 

   (3)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 
  ด้านแรงงาน 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะ
พ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

  ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มี

การคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชาชนในชุมชน  ได้แก่ โรคความดัน 
เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการ
รักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี   การแก้ไขปัญหา คือ 
เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญใน
เรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - 6  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการ
ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่
เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้
เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา  
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  ด้านการศึกษา 
    จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ร้อยละ 
99  อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  6 – 14  ปี  ร้อยละ  100 ได้รับการศึกษาภาค
บังคับ 9  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  99   ด้าน
การศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  
ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ส าหรับทาง
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน 
 

  ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
    จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  
และประชากรบางรายที่ไปร่วมท ากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตเทศบาลให้ความร่วมมือกัน
ท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบ
บุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ใน
ชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝุายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้ชุมชนเห็น
ความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแด๊นส์  งานประเพณี  เป็นต้น  
 
     ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัย
อย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามี  19  ครัวเรือน  ที่ไม่มี
การปูองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
ทางร่วมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลาย
วันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น
โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไข
ปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  
และโทษท่ีได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  
อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไข
ได้  ทั้งท่ีมีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องท่ีทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป
ตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้ 
     ด้านยาเสพติด 
    ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธร
อ าเภอห้วยแถลงได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืน
ถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน หน่วยงานของ
เทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่
เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจาก
อ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

(4)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน

ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็
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เป็นน้ ากร่อย  ไม่สามารถท่ีจะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอื่นและ
น้ าฝน  น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่ง
น้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ คือยังมีการ
แยกประเภทจากต้นทาง ขยะมีมากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้ง
พ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและท่ีสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ 
 

(5)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด 9 ชุมชน  แต่ละชุมชนมีกรรมการ

ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน 12 คน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล  ประชาชนให้ความ
ร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ในปี พ.ศ. 2554 ประชาชนมาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  1,470  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  1,964  คน  คิด
เป็นร้อยละ  74.85  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  1,470  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
1,964  คน  คิดเป็นร้อยละ  74.85  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการ
ย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  
โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาของเทศบาลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ท่ีมี
หน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาล   
ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุม
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้เทศบาลด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และ
ประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้  เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  
ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ 
ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่า
เทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ   มีอัตราก าลังพนักงาน
เทศบาลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ  
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  3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ด้าน สถานการณ์
สภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

1. การสารต่อ
พระราชด าริ 

1) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

2. การพัฒนา 
การศึกษา 

1) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง 
เด็กนักเรียนไม่ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงกว่าขั้นพื้นฐาน และ
ขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัว
ยากจน 

- ด้านการศึกษา - เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  
เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

3. การพัฒนาการ
เกษตร 

1) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการ
ด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชน
สามารถวาง
แผนการด าเนินงาน
ได้เอง 

2) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

3) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหน่ายสินค้า 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

4) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางใน
การขนส่งผลผลิตไกลจาก
แหล่งรับซื้อ 

- เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 

5) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น 
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ด้าน สถานการณ์
สภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

4. การพัฒนา
สังคม 

1) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่
ตามล าพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก 

- สังคมในชุมชน - ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขตเทศบาล 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

2) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย
ต่อปี ต่ ากว่า 30,000 
บาท จ านวน 9 ครัวเรือน 

- ประชาชนที่มี
รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวเรือนที่
ตกเกณฑ์มาตรฐาน
รายได้ 

3) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

- ผู้พิการได้รับ
ความช่วยเหลือใน
การด ารงชีวิตและ
ทั่วถึง 

4) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ 
เหล้า ยาเสพติด และท้อง
ก่อนวัยอันสมควร 

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตเทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุ่น
มีอนาคตที่ดี 

5) ประชาชนอายุตั้งแต่ 
35 ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลที่อายุ 35  
ขึ้นไป 

- ประชาชนที่อายุ 
35 ขึ้นไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน 

6) ประชากรที่สูบบุหรี่ 
ดื่มสุรา 

- ประชาชนที่สูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่ม
สุรา 

5. การพัฒนา
สาธารณสุข 

1) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล ในพ้ืนที่ไม่มีการ
ระบาดของโรค
อุบัติใหม่  โรค
ระบาด  โรคติดต่อ 

2) ประชาชนในพื้นท่ีปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ปุวย 

 

3) ปริมาณขยะและน้ า
เสียเพ่ิมมากข้ึน 

- ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและ
น้ าเสียถูกก าจัดให้
หมดด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยเทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ด้าน สถานการณ์
สภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

5. การพัฒนา
สาธารณสุข (ต่อ) 

4) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

5) ประชาชนในพื้นท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความ
ช่วยเหลือซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง 

6) ประชาชนบาง
ครัวเรือนอุปโภค-บริโภค
น้ าที่ยังไม่สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จากน้ าฝน 
น้ าที่ไม่ได้คุณภาพ มี
ตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภค
น้ าที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

6. การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

2) ไฟฟูาส่องสว่างทาง
และท่ีสาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

3) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก ไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยเทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ด้าน สถานการณ์
สภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

6. การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
(ต่อ) 

4) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไป
มาเพ่ิมมากข้ึนและ
เทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจาก
พ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะด าเนินการ
ได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่
สาธารณะ 

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ที่เป็นสาธารณะ
และประชาชนมี
ความต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

7. การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

1) ในเขตเทศบาลไม่มี
แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทองเที่ยว
ในเขตเทศบาลและ
ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 

2) ศิลปะ วัฒนธรรม  
ประเพณีถูกลืมเลือนไป
มาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์
ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชน
และประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไม่
ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป 

3) การส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

- จัดให้มีลานกีฬา 
เครื่องออกก าลังกาย
เพ่ิม 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนมี
สุขภาพดี แข็งแรง 
ปลอดจากโรคภัย
ต่าง ๆ 

8. การบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ี
ดี 

1) บุคลากร ไม่เพียงพอ - บุคลากร - ใน สนง. - มีบุคลากรมาเพ่ิม 
เพ่ือช่วยงาน
เอกสารต่าง ๆ ใน 
สนง. 

2) วัสดุ อุปกรณ์ ไม่
เพียงพอในการท างาน 

- งบประมาณ - ใน สนง. - ได้รับงบประมาณ
มากขึ้น 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยเทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ด้าน สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

9. การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

1) การจราจรบนถนนมี
เพ่ิมมากข้ึนอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบเพื่อเตือน
ให้ระมัดระวัง 

2) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการปูองกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนและส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  การให้ผู้น า 
อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุ
ทะเลาะวิวาท 

10. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเค็ม
และน้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็ม
หรือมีรสกร่อย ไม่
สามารถใช้ในการเกษตร
และอุปโภค-บริโภคได้ 

- ดินและน้ าใต้ดิน - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- ปัญหาเรื่องดิน
เค็มลดลง จัดหา
แหล่งน้ าจากแหล่ง
อ่ืนเพิ่มมากขึ้น 

2) มีปัญหาเรื่องขยะและ
น้ าเสียเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พ้ืนที่เทศบาล 

- ปัญหาขยะและ
น้ าเสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได้
โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยเทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ส่วนที ่ส่วนที ่33  
 

 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การสาน
ต่อแนวทาง
พระราชด าริ 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง เทศบาล
ต าบลหินดาด กองสวัสดิการ

สังคม 
2 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเกษตร 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ด้านการเศรษฐกิจ กองวิชาการและ
แผนงาน 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสาธารณสุข 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการ
สังคม 

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
โยธา 

กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการ
สังคม 
ส านักปลัดเทศบาล 

7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเที่ยว  
ศาสนา - วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

แผนงานการศาสนา
วัฒนาธรรมและ
นันทนาการ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/ 
ทุกกอง 

8 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/ 
ทุกกอง 

ด้านการด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง ส านักปลัดเทศบาล 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยเทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน (ต่อ) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

9 ยุทธศาสตร์การรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาล
ต าบลหินดาด 

10 ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
โยธา 
 

กองช่าง 

แผนงานการเกษตร 
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/ทุก
กอง 

รวม 10 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 10  แผนงาน 1 ส านัก/6 กอง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ า 

นวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การ
สานต่อพระราชด าร ิ

- - - - 2 1,000,000 - - - - 2 1,000,000 

รวม - - - - 2 1,000,000 - - - - 2 1,000,000 
2) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา 
2.1 แผนงาน
การศึกษา 

5 1,790,500 6 2,064,040.2 6 2,592,000 5 1,663,000 5 2,535,000 
 
6 10,644,540.2 

2.2 แผนงานก่อน
ระดับวัยเรียนและ
ปฐมศึกษา 

1 20,000 1 40,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 360,000 

รวม 5 1,810,500 6 2,104,040.2 6 2,692,000 5 1,763,000 5 2,635,000 6 11,004,540.2 
3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร 
3.1 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1 50,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 

 
 
1 450,000 

รวม 1 50,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 450,000 
 
 
 

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

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ า 

นวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม 
4.1 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

- - 3 200,000 3 500,000 3 500,000 3 500,000 3 1,200,000 

4.2 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

1 200,000 - - 2 380,000 - - - - - - 

รวม 1 200,000 1 200,000 1 1,080,000 1 700,000 1 700,000 1 1,200,000 
5) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสาธารณสุข 
5.1 แผนงาน
สาธารณสุข 

2 40,000 6 240,000 6 270,000 6 310,000 6 320,000 
 
6 
 

1,180,000 

รวม 2 40,000 6 240,000 6 270,000 6 310,000 6 320,000 6 1,180,000 
6) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
6.1แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
โยธา 

12 5,341,000 27 15,087,000 12 7,350,000 10 10,830,000 7 8,850,000 66 47,458,000 

 
 

แบบ ผ.01 



48 
 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ า 

นวน 
โครง
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง
การ 

จ านวน 
โครงการ 

จ า 
นวน 
โครง
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

6.2แผนงานเคหะ
ชุมชน 

- - 3 720,000 7 1,700,000 5 2,200,000 1 500,000 12 2,090,000 

รวม 12 5,341,000 30 15,141,000 19 8,780,000 15 13,030,000 7 8,550,000 78 50,842,000 
7) ยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณี
และกีฬา 
7.1 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 

700,000 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 

800,000 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 

800,000 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 

800,000 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 

800,000 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 

390,000 

รวม 6 700,000 6 800,000 6 800,000 6 800,000 6 800,000 6 390,000 
8) ยุทธศาสตร์การ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
8.1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

 
 

11 

 
 

785,000 

 
 

12 

 
 

4,033,000 

 
 

11 

 
 

4,100,000 

 
 

12 

 
 

6,500,000 

 
 

12 

 
 

1,000,000 

 
 

12 

 
16,035,000 

8.2 แผนงานงบกลาง 6 4,440,000 6 4,580,000 6 5,470,000 6 5,930,000 6 5,930,000 6 63,236,540.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ า 

นวน 
โครง
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ า 
นวน 
โครง
การ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

8.3 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

- - 1 500,000 - - - - - - 1 500,000 

รวม 17 5,225,000 19 8,890,000 17 9,290,000 18 9,750,000 18 9,750,000 18 42,885,000 
9) ยุทธศาสตร์การ
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
9.1 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
8 

 
 
 

170,000 

 
 
 
9 

 
 
 

670,000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 
 

840,000 

รวม - - 8 170,000 9 670,000 - - - -  840,000 
10) ยุทธศาสตร์การ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
10.1 แผนงานเกษตร 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

5,000,000 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

5,000,000 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

5,000,000 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

5,000,000 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

5,000,000 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

5,000,000 
10.2 แผนงาน
สาธารณสุข 

 
2 

 
60,000 

 
2 

 
60,000 

 
2 

 
60,000 

 
2 

 
60,000 

 
2 

 
60,000 

 
2 

 
60,000 

รวม 3 5,060,000 3 5,060,000 3 5,060,000 3 5,060,000 3 5,060,000 3 5,060,000 
 53 22,866,500 86 57,280,040.2 76 35,320,000 61 37,443,000 53 34,645,000 118 187,509,540.2 

 

แบบ ผ.01 
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แบบ  ผ. 02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขุดลอกสระน ้า 
เปรื่องการ ชุมชน
เมืองเพชร หมู่ที่ 8 
บ้านเมืองเพชร 

- เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขุดลอกสระน ้า 
ขนาดกว้าง 20 เมตร  
ยาว 25 เมตร  
ลึก 2 เมตร  

- - 500,000 - - ประชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

- มีแหล่งน ้าใช้อย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 
 

2 ขุดลอกสระอนามัย 
ชุมชนเมืองเพชร หมู่
ที่ 8 บ้านเมืองเพชร 

- เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขุดลอกสระอนามัย 
ขนาดกว้าง 25 เมตร 
ยาว 50 เมตร 
ลึก 2 เมตร 

- - 500,000 - - ประชาชนมี
น ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

- มีแหล่งน ้าใช้อย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 
 

จ านวน 2 โครงการ                                                       รวมงบประมาณ - - 1,000,000 - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุน
สนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) 

เพื่อให้เด็กเล็กได้บริโภค
อาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ และสร้าง
สุขภาพท่ีดีให้กับเด็ก 
 

โรงเรียนบ้านหินดาด 
ระดับชั้นอนุบาล – 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
–ป.6 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหิน
ดาด 

490,600 
 
 
 

49,900 

484,800 
 
 
 

40,240.20 

600,000 
 
 
 

42,000 

700,000 
 
 
 

43,000 

800,000 
 
 
 

45,0000 

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร

เสริมนม 
ร้อยละ 100 

เด็กเล็กได้บริโภค
อาหารครบถ้วน มี
คุณค่า และสร้าง
สุขภาพให้กับเด็ก 

กอง
การศึกษา
/ส านักฯ 

2 โครงการเงินอุดหนุน 
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

เพื่อให้นักเรียนในเขต
เทศบาลได้รับอาหาร
กลางวันที่ถูกหลัก
โภชนาการเหมาะสมกับ
วัย  สามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
 

โรงเรียนบ้านหินดาด 
ระดับชั้นอนุบาล – 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
–ป.6 
 และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
หินดาด 

1,200,000 
 
 
 

120,000 

1,012,000 
 
 
 

110,000 

1,400,000 
 
 
 

120,000 

1,500,000 
 
 
 

120,000 

1,600,000 
 
 
 

120,000 

เด็กนักเรียน
ได้รับ

ประทาน
อาหาร
กลางวัน 

ร้อยละ 100 

นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันท่ี
เหมาะสมกับวัย 
ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 

กอง
การศึกษา
/ส านักฯ 

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่า
จัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) 

เพื่อค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลหินดาด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหิน
ดาด  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ปกครอง
ร้อยละ 95 
ได้รับทราบ
นโยบาย 

ส่งเสริมสนับสนุน
ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) 
ศูนย์พัฒนาฯ 

กอง
การศึกษา
/ส านักฯ 

แบบ  ผ. 02 



 

52 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านหินดาด 

- เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง 
- เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ที่สูงข้ึน 

- โครงการพัฒนา
กีฬาฟุตบอล 
- โครงการ
พัฒนาการเรียน
วิทยาศาสตร์ ด้วย
กิจกรรม Science 
Show 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนมี
ทักษะ

ทางด้าน
กีฬาและ
การแสดง

ทาง
วิทยาศาสตร์ 

- นักเรียนได้
เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง 
- นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ท่ีสูงขึ้น 

กอง
การศึกษา
/ส านักฯ 

5 อุดหนุนโรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 - นักเรียน
เข้าใจหลัก
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียน
การสอนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษา
/ส านักฯ 

6 อุดหนุนโรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการฝึกอบรม
การท าเกษตร
อินทรีย์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- - - - 20,000 นักเรียนสาม
มารถท า
เกษตร

อินทรีย์ได้ 

ส่งเสริมให้นักเรียน
ท าเกษตรอินทรีย์ 

กอง
การศึกษา
/ส านักฯ 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

7 ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหินดาด 

- เพื่อให้เด็กได้มี
สถานท่ี
รับประทาน
อาหาร 

ก่อสร้างอาคารชั้นเดียว 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร มีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 60.00 
ตารางเมตร 

- 477,000 - - - เด็กมีโรง
อาหารที่ได้
มาตรฐาน
ความ
ปลอดภัย 

 เด็กมีโรง
อาหารที่ดี
และได้
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา
/ส านักฯ 

8 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลหิน
ดาด 

- เพื่อให้การ
จัดการเรียนการ
สอนมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงอาคาร ,ห้องน้ า - - 500,000 - - เด็กมี
สภาพแวดล้อ
มการเรียนที่ดี 

เด็กมี
พัฒนาการ
ต่างๆดีขึ้น 

กอง
การศึกษา
/ส านักฯ 

จ านวน 8 โครงการ                                              รวมงบประมาณ 1,790,500 2,064,040.2 2,592,000 1,663,000 2,535,000    
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แบบ  ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

แผนงานก่อนระดับวัยเรียนและปฐมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

1 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

เพื่อให้เด็กได้
ร่วมกิจกรรม
และพัฒนาการ
เรียนรู้มากข้ึน 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้พัฒนาทักษะใน
ด้านต่างๆ 

20,000 40,000 100,000 100,000 100,000 เด็กได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ
เพื่อพัฒนา
ทักษะการ
เรียนรู ้

เด็กได้ร่วม
กิจกรรมวัน
เด็กและได้
พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กอง
การศึกษา
/ส านักฯ 

จ านวน 1 โครงการ                                              รวมงบประมาณ 20,000 40,000 100,000 100,000 100,000    
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร 

- เพื่อให้ประชาชนได้มี
อาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น 

จัดอบรมการส่งเสริม
อาชีพให้กับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
หินดาด ผู้น าชุมชนและ 
กลุ่มเกษตรกรทั่วไป 

50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้มีอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิต
สินค้าทางการเกษตร 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการผลิตสินค้า
ทางการเกษตร 

จัดอบรมการผลิตสินค้า
ทางการเกษตร 

- - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู้
ในการผลิตสินค้า
ทางการเกษตร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 จัดตั้งศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สินค้า     
ทางการเกษตร 

- เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีจ าหน่ายสินค้า
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สินค้า        
ทางการเกษตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้มีอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

จ านวน 3 โครงการ                                                                       รวมงบประมาณ  50,000 100,000 650,000 650,000 650,000    
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แบบ  ผ. 02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมสภาเด็กและ
เยาวชนเพื่อเรียนรู้อนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนในชุมชน 

อบรมและศึกษาดู
งานสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลหิน
ดาดเพื่อการ
เรียนรู้ในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็ก เยาวชน 
มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดล้อม 

ชุมชนมีแหล่งธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี 

- เพื่อส่งเสริมอาชีพให้
บทบาทสตรี 

อบรมให้ความรู้
บทบาทสตรีใน
ด้านอาชีพต่างๆ 

- - 200,000 200,000 200,000 สตรีใน
ชุมชน

สามารถ
ประกอบ
อาชีพได้ 

สตรีในชุมชนมีอาชีพ
สร้างรายได้ให้ตนเอง
และครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการเสริมสร้างอาชีพ
ของผู้สูงอายุ 

- เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ 

อบรมให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุในด้าน
อาชีพต่างๆ 

- - 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุใน
ชุมชน

สามารถ
ประกอบ
อาชีพได้ 

ผู้สูงอายุในชุมชนมีอาชีพ
สร้างรายได้ให้ตนเอง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

จ านวน  3 โครงการ                                                      รวมงบประมาณ - 200,000 500,000 500,000 500,000    
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

1 ก่อสร้างห้องน้ าคน
พิการและผู้สูงอายุ 

เพื่อให้บริการคน
พิการและผู้สูงอายุ 

ก่อสร้างห้องน้ าคนพิการ
และผู้สูงอายุส านักงาน
เทศบาลต าบลหินดาด 
ชุมชนโนนสง่าบ้านหินดาด 
หมู่ 1 ขนาด 2.50 X6.00 
เมตร  

200,000 - - - - มีห้องน้ าท่ี
สะอาดถูก
หลักอนามัย 

บริการคนพิการและ
ผู้สูงอายุในการมาติดต่อ
ราชการที่สะอาดถูก
สุขอนามัย 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 ปรับปรุงห้องน้ า
ผู้สูงอายุและคนพิการ 

- เพื่อให้ห้องน้ ามี
ความสะอาด 
สวยงาม 

ปรับปรุงอาคารห้องน้ า - - 200,000 - - มีห้องน้ าท่ีถูก
สุขอนามัย 

ห้องน้ าถูกสุขลักษณะ
สะอาด 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
3 ปรับปรุงห้องน้ าตลาด

สดเทศบาลต าบลหิน
ดาด 

- เพื่อให้ห้องน้ ามี
ความสะอาด
สวยงาม 

ปรับปรุงอาคารห้องน้ า - - 180,000 - - มีห้องน้ าท่ีถูก
สุขอนามัย 

ห้องน้ าถูกสุขลักษณะ
สะอาด 

กองสา
ธารณ 
สุขฯ 

จ านวน 3 โครงการ                                                    รวมงบประมาณ 200,000 - 380,000 - -    
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แบบ  ผ. 02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 รณรงคป์้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

- เพื่อให้ความรู้การ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
- เพื่อลดอัตราป่วยโรค
ไข้เลือดออก 

- จัดอบรมให้
ความรู้ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกให้แก่
ผู้น าชุมชน อสม.
ฯลฯ 

20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 ชุมชนไม่พบ
ผู้ป่วย
ไข้เลือดออก 

ผู้น าชุมชนมีความ
เข้าใจในการควบคุม
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 อบรมให้ความรู้และการ
ป้องกันโรคเอดส ์

- เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกัน
ตนเองจากโรคเอดส ์
 

- จัดอบรมให้
ความรู้การป้องกัน
โรคเอดสแ์ก่
เยาวชน 

20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 เยาวชน 
เข้าใจการ
ป้องกันโรค
เอดส์ 

เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันตนเองจาก
โรคเอดส์ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

3 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี
 
 
 

- เพื่อป้องกันไม่ให้
ประชาชนมีโอกาสเสี่ยง
ต่อการติดเช้ือพิษสุนัข
บ้า 
- เพื่อให้สุนัขและแมว
ได้รับวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 
 
 
 
 

- จัดอบรม
อาสาสมัคร 
ปศุสัตว์ชุมชน
เกี่ยวกับวิธีการฉีด
วัคซีน 

- 20,000 30,000 40,000 50,000 จ านวนสุข
และแมวใน
เขตชุมชนไม่
ติดเชื้อพิษ
สุนัขบ้า 

ในชุมชนปลอดเช้ือ
พิษสุนัขบ้า 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แบบ  ผ. 02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข โครงการ
ควบคุมและป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีน 

- เพื่อควบคุม
ป้องกันภาวะขาด
สารไอโอดีน 

หมู่ที1่ บ้านหินดาด 
- ชุมชนป่าสงวน 
- ชุมชนศิลาฯ 
- ชุมชนหินดาด 
- ชุมชนโนนจ าปาฯ 
- ชุมชนโนนสง่า 
 หมู่ที8่ บ้านเมืองเพชร 
- ชุมชนเมืองเพชร 
- ชุมชนเพชรเจริญ 
 หมู่ที1่0 บ้านหลุมดิน 
- ชุมชนหลุมดิน 
- ชุมชนพลวงโพธิ์ฯ 
  
 
 
 
 
 
 
 

- 72,000 72,000 72,000 72,000 เด็กในชุมชน
ไม่ขาดสาร
ไอโอดีน 

เด็กในชุมชนไม่ขาด
สารไอโอดีน 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แบบ  ผ. 02 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

- เพื่อให้ผู้สูงอายุ
สุขภาพกาย สุขภาพ
ใจท่ีดี 

หมู่ที1่ บ้านหินดาด 
- ชุมชนป่าสงวน 
- ชุมชนศิลาฯ 
- ชุมชนหินดาด 
- ชุมชนโนนจ าปาฯ 
- ชุมชนโนนสง่า 
 หมู่ที8่ บ้านเมืองเพชร 
- ชุมชนเมืองเพชร 
- ชุมชนเพชรเจริญ 
 หมู่ที1่0 บ้านหลุมดิน 
- ชุมชนหลุมดิน 
- ชุมชนพลวงโพธิ์ฯ 
 
 
 
 
 
 

- 54,000 54,000 54,000 54,000 ผู้สูงอายุมี
สุขภาพกาย
ใจท่ีดี 

ผู้สูงอายุในชุมชนมี
สุขภาพกาย สุขภาพ
ใจท่ีดี 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แบบ  ผ. 02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
โครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน 

- เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดใน
ชุมชน 

หมู่ที1่ บ้านหินดาด 
- ชุมชนป่าสงวน 
- ชุมชนศิลาฯ 
- ชุมชนหินดาด 
- ชุมชนโนนจ าปาฯ 
- ชุมชนโนนสง่า 
 หมู่ที8่ บ้านเมืองเพชร 
- ชุมชนเมืองเพชร 
- ชุมชนเพชรเจริญ 
 หมู่ที1่0 บ้านหลุมดิน 
- ชุมชนหลุมดิน 
- ชุมชนพลวงโพธิ์ฯ 
 

- 54,000 54,000 54,000 54,000 เยาวชน
ปลอดยา
เสพติด 

เยาวชนห่างไกล 
ยาเสพติด 

กอง
สาธารณสุขฯ 

จ านวน 6 โครงการ      รวมงบประมาณ 40,0000 240,000 270,000 310,000 320,000    
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

1 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเมืองเพชร-บ้าน
โคกสะทอน หมู่ 8   

- เพื่อใหก้าร
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
เมืองเพชร-บ้านโคกสะทอน 
หมู่ 8  ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 135.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

420,000 - - - - ประชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 

2 ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนสายป่าสงวน-
หนองปรือน้อย  
ชุมชนป่าสงวน      
หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด 

- เพื่อใหก้าร
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 220.00 ตาราง
เมตร หนา 0.15 เมตร 
จ านวน 1 จุด 

520,000 - - - - ประชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหน้า
สถานีรถไฟหินดาด 
ชุมชนศิลาประชารักษ์ 
หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด 

- เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนท่ี
เสียหายให้
สะดวก 

งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. จุดที่ 
1 บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พ้ืนท่ี คสล. ไม่
น้อยกว่า จ านวน 270 ตารางเมตร 
จุดที่ 2 บริเวณสนามบาสเกตบอล 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 85 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พ้ืนท่ี คสล. ไม่
น้อยกว่า จ านวน 510 ตารางเมตร 

430,000 - - - - ประชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจร
ปลอดภัย 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

4 วางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจาก
แยกทางหลวง
หมายเลข 226 ซอย 
ถนนวิชานนท์ – 
บริเวณสวนนายสุพ
รัชต์ ชุมชนโนนสง่า 
หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด 

-  เพื่อ 
 ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสรอมเหล็ก
ปากลิ้นรางช้ัน 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จ านวน 235.00 ท่อน ราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลัง
ท่อระบายน้ าและบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็กจ านวน 25 บ่อ ยาว 260 เมตร  

472,000 - - - - ถนนไม่มี
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

 ไม่มีน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

5 วางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเมืองเก่า
บริเวณสามแยกชุมชน
เมืองเพชร – สามแยก
ซอยเมืองเก่า 3 
ชุมชนเมืองเพชร  
หมู่ที่ 8 บ้านเมืองเพชร 

-  เพื่อ 
 ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กปากลิ้นราง ช้ัน 3 เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 
235.00 ท่อน รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อ
ระบายน้ าและบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 25 บ่อ ยาว 
260.00 เมตร  

473,000 - - - - ถนนไม่มี
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

ไม่มีน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 
 

6 วางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายจากแยกทาง
หลวงหมายเลข 226 
ซอย ถนนวิชานนท์ – 
บริเวณสวนนายสุพรัชต์
ชุมชนโนนสง่า หมู่ที่ 1 
บ้านหินดาด 

-  เพื่อ 
 ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสรอม
เหล็กปากลิ้นรางช้ัน 3 เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 
235.00 ท่อน รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อ
ระบายน้ าและบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็กจ านวน 25 บ่อ ยาว 
260 เมตร  
 
 
 

472,000 - - - - ถนนไม่มี
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

ไม่มีน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

7 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ
พักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเมืองเก่าบริเวณสาม
แยกชุมชนเมืองเพชร – 
สามแยกซอยเมืองเก่า 3 
ชุมชนเมืองเพชร 

-  เพื่อ 
 ป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปากลิ้นราง ช้ัน 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จ านวน 235.00 ท่อน ราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อ
ระบายน้ าและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน 25 บ่อ ยาว 260.00 เมตร  

473,000 - - - - ถนนไม่มี
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

 ไม่มีน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 
 

8 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ
พักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบ้านนายประสิทธ์ิ 
ถึง 
บ้านนายควง 

-  เพื่อ 
 ป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปากลิ้นรางช้ัน 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จ านวน 235.00 ท่อนราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อ
ระบายน้ าและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน 25 บ่อ ยาว 260.00 เมตร  

473,000 - - - - ถนนไม่มี
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

 ไม่มีน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 
 

9 ปรับปรุงถนนลูกรังเดิมลง
หินคลุกสายถนนเขื่อน
ห้วยหินลาดไป อบต.หลุ่ง
ประดู๋ บริเวณจากแยก ค.
ส.ล. เดิมสายทางไปอ่าง
ห้วยหินลาด ชุมชนโนน
สง่า หมุ่ที่ 1บ้านหินดาด 

- เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ที่เสียหายให้
สะดวก 

ปรับเกรดถนนลูกรังเดิม ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 1,170 .00 เมตร มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,850.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกผิวทางขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,170 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
468.00 ลูกบาศก์เมตร  
 
 

401,000 - - - - ประชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจร
ปลอดภัย 

 ประชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

10 ปรับปรุงถนนลูกรังลง
หินคลุก และวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสาย
เมืองเพชร –  
โคกสะทอน 

- เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนท่ี
เสียหายให้
สะดวก 

ปรับเกรดถนนลูกรังเดิม ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร มีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุก ผิวทางขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร มีปริมาณ
หินคลุก ไม่น้อยกว่า จ านวน 400.00 
ลูกบาศก์เมตรและวางท่อระบายน้ าคสล.
ø 0.80X1.00 เมตร จ านวน 16.00 
ท่อน  

288,000 - - - - ประชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจร
ปลอดภัย 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

11 วางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็กสายจากสี่
แยกทางหลวงแผ่นดิน 
ซอยจิตแกล้ว – 
บริเวณหน้าโรงเรียน
บ้านหินดาด 
 
 
 
 

-  เพื่อ 
 ป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล. ø 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ าเสีย คสล. สายจากสี่แยก
ทางหลวแผ่นดิน หมายเลข 263 ซอยจิต
แกล้ว – บริเวณโรงเรียนบ้านหินดาด 
 
 
 
 
 
 
 

460,000 - - - - ถนนไม่มี
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

ไม่มีน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายป่า
สงวน – หนองปรือ
น้อย ชุมชนป่าสงวน 
บ้านหินดาด หมู่ที่ 1 

- เพื่อใหก้าร
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการ
รวมหูข้างไม่น้อยกว่า 892.00 ตาราง
เมตร ซ่อมแซมท่อระบายน้ าจ านวน 1 
จุดลงลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่สองข้าง ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 44.00 ลูกบาศก์เมตร  

459,000 - - - - ประชาชนมี
เส้นทางใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรสะดวก 

กองช่าง 
 

13 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายปู่องค์ส าเร็จ – 
ถนนสายห้วยหินลาด 
ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา 
หมู่ที่ 10 บ้านหลุมดิน 

- เพื่อใหก้าร
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. สายปู่องค์ส าเร็จ – 
ถนนสายห้วยหินลาด ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 277.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 
จ านวน 908.00 ตารางเมตร 
 
 

- 482,000 - - -  ประชาชนมี
เส้นทางใน
การสัญจร
เพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรสะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

14 วางท่อระบายน้ าสาย
สุขศาลา – โรงเรียน
บ้านหินดาด ชุมชน
โนนสง่า หมู่ที่ 1 บ้าน
หินดาด 

-  เพื่อ 
 ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปากริ้นราง ช้ัน 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จ านวน 235.00 ท่อน ราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อ
ระบายน้ าและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จ านวน 25.00 บ่อ ยาว 260.00 เมตร  

- 470,000 - - - ถนนไม่มี
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

ไม่มีน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

15 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอยรวมญาติพัฒนา 
ชุมชนเมืองเพชร 
บ้านเมืองเพชร หมู่ที่ 
8 

-  เพื่อใหก้าร
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
รวมญาติพัฒนา ชุมชนเมืองเพชร 
บ้านเมืองเพชร หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 142.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร  

- 498,000 - - -  ประชาชนมี
เส้นทางการ
สัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทางการ
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 
 

16 วางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชุมชนโนน
สง่า หมู่ที่ 1 บ้านหิน
ดาด 

-  เพื่อ 
 ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40 เมตร และบ่อพัก 47.00 บ่อ ความ
ยาวรวม 280 เมตร จากบริเวณสวนนาย
สุพรัชต์ จิตแกล้ว – ทางไปอ่างห้วย 

- 497,000 - - - ถนนไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

ไม่มีน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 
 

17 วางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชุมชนเมืองเพชร หมู่ที่ 
8 บ้านเมืองเพชร 

-  เพื่อ 
 ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน 
10.00 บ่อ ความยาวรวม 56.00 เมตร 
สายจากบริเวณสามแยกเมืองเก่า3 – 
บริเวณที่นานางวิรงค์รอง ปานกลาง  
 
 
 

- 120,000 - - - ถนนไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

ไม่มีน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

18 ก่อสร้างซ่อมแซมถนน
ผิวจราจร คอนกรีต
เสริมเหล็กสายเมือง
เก่าบริเวณสามแยกกุล
สวัสดิ์ ชุมชนศิลา
ประชารักษ์ หมู่ที่ 1 
บ้านหิน 
ดาดา 

-  เพื่อใหก้าร
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างซ่อมแซมถนนผิวจราจร 
คอนกรีตเสริมเหล็กสายเมืองเก่าบริเวณ
สามแยกกุลสวัสดิ์ ชุมชนศิลาประชารักษ์ 
หมู่ที่ 1 บ้านหินดาดา  
จุดที่ 1 บริเวณบ้านนายสงบ – ศาลา
ชุมชน 
จุดที่ 2 บริเวณหน้าศาลาชุมชน – 
บริเวณหน้าบ้านนายแสวง วอยพิมาย 
จุดที่ 3 บริเวณด้านข้างสระน้ า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหิน
ดาด 

- 438,000 - - - ประชาชนมี
เส้นทางการ
สัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การสัญจรสะดวก 

กองช่าง 
 

19 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชุมชนเมืองเพชร  
หมู่ที่ 8 บ้านเมือง
เพชร 
 

-  เพื่อใหก้าร
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กเก่าสวน นางปราณีต   อุทัยวงษ์ถึง
สามแยกถนนเมืองเพชรโคกสะทอน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 56.00 
เมตร  
 
 
 
 
 

- 121,000 - - - ประชาชนมี
เส้นทางการ
สัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การสัญจรสะดวก 

กองช่าง 
 

 
 
 



71 
 

แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

20 วางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชุมชนพลวงโพธิ์
พัฒนา หมู่ที่ 10 
 บ้านหลุมดิน 

-  เพื่อ 
 ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก และบ่อพัก 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
สารนอก จากทางหลวง
หมายเลข 226 – บริเวณ
สามแยกซอยโนนโพธิ์
จ านวน 26.00 บ่อ ความ
ยาวรวม 258.00 เมตร 

- 480,000 - - - ถนนไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

ไม่มีน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 
 

21 วางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพักท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชุมชนพลวงโพธิ์
พัฒนา 
 หมู่ที่ 10 บ้านหลุมดิน 

-  เพื่อ 
 ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก และบ่อพัก
บริเวณถนนทางหลวง
หมายเลข 226ถึงบ้านนาย
บรรชา แสงชนะ ค.ส.ล. 
จ านวน 28.00 บ่อ ความ
ยาวรวม 280.00 เมตร 
 
 
 
 
 
 

- 500,000 - - - ถนนไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

 ไม่มีน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

22 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา  
หมู่ที่ 10 บ้านหลุมดิน 

-  เพื่อให้
การ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก 
ค.ส.ล. เดิมบ้านนางสมปอง 
เขียนค้างพลู – หน้าบ้านนาง
ฐิติมา นาคพิมายขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 380,000 - - - ประชาชนมี
เส้นทางการ
สัญจรสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การสัญจรสะดวก 

กองช่าง 
 

23 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา  
หมู่ที่ 10 บ้านหลุมดิน 

-  เพื่อให้
การ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
บ่อขยะ – บริเวณสามแยก
ซอยปู่องค์ ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- 500,000 - - - ประชาชนมี
เส้นทางการ
สัญจรสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การสัญจรสะดวก 

กองช่าง 
 

24 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา 
 หมู่ที่ 10 บ้านหลุมดิน 

-  เพื่อให้
การ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก 
ค.ส.ล.เดิมทางไปอ่างเก็บน้ า
ห้วยหินลาด – แยกซอยโนน
พลวง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
 

- 500,000 - - - ประชาชนมี
เส้นทางการ
สัญจรสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การสัญจรสะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

25 วางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพักท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชุมชนหินดาด หมู่
ที่ 1 บ้านหินดาด 

-  เพื่อ 
 ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก และบ่อพัก คอนกรีตเสริม
เหล็กซอยค้าดี จากทางหลวง 
226 – บริเวณสามแยกซอยจิต
แกล้ว จ านวน 18.00 บ่อ ความ
ยาวรวม 170.00 เมตร 

- 320,000 - - - ถนนไม่มีน้ า
ถ่วมขัง 

ไม่มีน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 
 

26 วางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพักท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชุมชนหินดาด หมู่
ที่ 1 บ้านหินดาด 

-  เพื่อ 
 ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายสุรพล ค้าดี – 
ชุมชนโนนจ าปา – หัวท านบบ่อ
พักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 
19.00 บ่อ ความยาวรวม 
190.00 เมตร 

- 500,000 - - - ถนนไม่มีน้ า
ถ่วมขัง 

ไม่มีน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 
 

27 วางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพักท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชุมชนโนนสง่า หมู่
ที่ 1 บ้านหินดาด 

-  เพื่อ 
 ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในซอยโฉมศรี และบ่อ
พักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 
6.00 บ่อ ความยาวรวม 60.00 
เมตร 
 
 
 
 
 
 

- 120,000 - - - 
 
 
 
 

ถนนไม่มีน้ า
ถ่วมขัง 

ไม่มีน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

28 วางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพักท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชุมชนป่าสงวน 
หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด 

-  เพื่อ 
 ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก และบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติถึงบริเวณบ้าน
นายเลียง เกาะสูงเนิน จ านวน 
28.00 บ่อ ความยาวรวม 
280.00 เมตร 

- 500,000 - - - ถนนไม่มีน้ า
ถ่วมขัง 

ไม่มีน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 
 

29 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชุมชนป่าสงวน หมู่ที่ 1 
บ้านหินดาด 

-  เพื่อใหก้าร
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บริเวณสวนนายบุญเลี้ยง มา
รมย์ – สวนนายประดิษฐ์ ชอบ
ใหญ่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร  

- 500,000 - - - ประชาชนมี
เส้นทางการ
สัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การสัญจรสะดวก 

กองช่าง 
 

30 วางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพักท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชุมชนเมืองเพชร 
หมู่ที่ 8 บ้านเมืองเพชร 

-  เพื่อ 
 ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก และบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บริเวณสวนนางวิรงค์รอง ปาน
กลาง – สระน้ าบ้านเมืองเพชร
จ านวน 3.00 บ่อ ความยาว
รวม 38 เมตร 
 
 

- 70,000 - - - ถนนไม่มีน้ า
ถ่วมขัง 

ไม่มีน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

31 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชุมชนเมืองเพชร หมู่ที่ 8 
บ้านเมืองเพชร 

-  เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กจากถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเก่าชุมชนเมืองเพชร – หนอง
ตะลุมปุก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร  

- 500,000 - - - ประชาชนมี
เส้นทางการ
สัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การสัญจรสะดวก 

กองช่าง 
 

32 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชุมชนเมืองเพชร หมู่ที่ 8 
บ้านเมืองเพชร 

-  เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม – สามแยกเมืองเก่า 3 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

- 500,000 - - - ประชาชนมี
เส้นทางการ
สัญจรเพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีเส้นทาง
การสัญจรสะดวก 

กองช่าง 
 

33 วางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพักท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชุมชนศิลาประชา
รักษ์ หมู่ที่ 1 บ้านหิน
ดาด 

-  เพื่อ 
 ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กและบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยกุลสวัสดิ์ บริเวณบ้าน
นายแสวง วอยพิมาย – บริเวณ    
หลังตลาดเทศบาลต าบลหินดาด
สองข้างถนนข้างละ 108 เมตร 
จ านวน 22 บ่อ ความยาวรวม 
22.00 บ่อ ความยาวรวม 216.00 
เมตร จ านวน 22.00 บ่อ 
 

- 400,000 - - - ถนนไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

ไม่มีน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

34 ปรับปรุงซ่อมแซมราง
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชน
ศิลาประชารักษ์ หมู่ที่ 1 
บ้านหินดาด 

-  เพื่อ 
 ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสามแยก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหิน
ดาด – บริเวณบ้านนายเอกวิทย์ พันนา
เหนือจ านวน 29.00 บ่อ ความยาวรวม 
286.00 เมตร 

- 650,000 - - - ถนนไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

ไม่มีน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 
 

35 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชน
ศิลาประชารักษ์ หมู่ที่ 1 
บ้านหินดาด  

-  เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากศาลาชุมชนเดิม – บริเวณ
บ้านนายทุมิ นามวงศ์ษา ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15   
เมตร 

- 150,000 - - - ประชาชนมี
เส้นทางการ
สัญจร
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 
 

36 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ
พักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชุมชนโนนสง่า หมู่ที่ 1 
บ้านหินดาด 

-  เพื่อ 
 ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสุขศาลาจากรางน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม – บริเวณโรงเรียนบ้านหินดาด
และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 
28.00 บ่อ ความยาวรวม 280.00 เมตร 
 
 
 
 
 
 

- 500,000 - - - ถนนไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

ไม่มีน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 



77 
 

แบบ  ผ. 02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2564 
(บาท) 

37 วางท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
 ชุมชนหินดาด 
 หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด 

-  เพื่อ 
 ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บริเวณบ้านนายศรีนวล  
ศรียอดปรางค์ – บริเวณสาม
แยกบ้านนายสุรพล ค้าดี และ
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน 27 บ่อ ความยาวรวม 
263.00 เมตร 
 

- 500,000 - - - ถนนไม่มี
น้ าท่วมขัง 

ไม่มีน้ าท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

38 โครงการเสริมผิวลาด
ยาง Asphaltic 
Concrete ถนนหน้า
สถานีรถไฟหินดาษ 
หมู่ที่ 1  
บ้านหินดาด  

-  เพื่อใหก้าร
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

เสริมผิวลาดยาง Asphaltic 
Concrete จากทางหลวง 226 
– บริเวณข้างโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหินดาด 
กว้าง 7 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

- 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชน
มีเส้นทาง
การสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
สัญจร
สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

39 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา 
หมู่ที่ 10 บ้านหลุมดิน 

-  เพื่อใหก้าร
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
สามแยกทางเข้าอ่างห้วยหิน
ลาดถึงบ่อขยะ 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 163 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 - - ประชาชนมี
เส้นทางการ
สัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การสัญจรสะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

40 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชุมชนเมืองเพชร หมู่ที่ 8 
บ้านเมืองเพชร 

-  เพื่อใหก้าร
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
สามแยกเมืองเก่า 3 – 
บริเวณที่ดินนางประณีต 
อุทัยวงศ์ กว้าง 5 เมตร ยาว 
166 เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 - - ประชาชนมี
เส้นทางการ
สัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 
 

41 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา 
หมู่ที่ 10 บ้านหลุมดิน 

-  เพื่อใหก้าร
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
สามแยกซอยโนนพลวงถึงที่
นานายสวงศ์  พวงใหม่ 
กว้าง 5 เมตร ยาว 163 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - 500,000 - - ประชาชนมี
เส้นทางการ
สัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 
 

42 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างหรือ
ทรัพย์สินที่อยู่ในการ
ดูแลของเทศบาลต าบล
หินดาด 

- เพื่อซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
หรือทรัพย์สินท่ี
อยู่ในการดูแล
ของเทศบาล
ต าบลหินดาด 

ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง หรือ
ทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแล
ของเทศบาลต าบลหินดาด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีครุภัณฑ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

การใช้งาน
ที่มีประ
สิทธิ 
ภาพ 

ช่าง,คลัง 
ศึกษา,
ส านักฯ,
สาธารณสุ
ขฯ
,สวัสดิการ
ฯ,วิชาการ
ฯ 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

43 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชุมชนศิลาประชา
รักษ์ หมู่ 1 บ้านหินดาด 

-  เพื่อใหก้าร
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จุดที่ 1 บริเวณสนามฟุต
ซอลหน้าสถานีรถไฟหินดาษ 
– บริเวณสามแยกศาลเจ้า 
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
80.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
จุดที่ 2 บริเวณสนามฟุต
ซอลหน้าสถานีรถไฟหินดาษ 
– บริเวณสามแยกศาลเจ้า 
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 
26.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- 400,000 - - - ประชาชนมี
เส้นทางการ
สัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

44 วางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็กชุมชนหินดาด  
หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด 

-  เพื่อ 
 ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ
พักคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ทางหลวงหมายเลข 206 – 
ถึงบ้านนายศรีนวล ศรียอด
ปรางค์ กว้าง 0.80 เมตร 
ท่อ 0.40 เมตร  ความยาว
รวม 195 เมตร จ านาน 20 
บ่อ 

- - 350,000 - - ถนนไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

 ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

45 ก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชุมชนเมือง
เพชร หมู่ที่ 8 บ้านเมือง
เพชร 

-  เพื่อ 
 ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบ้านนายสมัยเอี่ยม 
ขุนทดถึงบ้านนายอโนชา 
แก้วพะเนา กว้าง 0.80 
เมตร ท่อ 0.40 เมตร  ความ
ยาวรวม 275 เมตร จ านวน 
28 บ่อ 

- - - 500,000 - ถนนไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

 ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนนยกระดับ
พื้นดิน ชุมชนเพชรเจริญ 
หมู่ที่ 8 บ้านเมืองเพชร 

-  เพื่อใหก้าร
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนยกระดับพื้นดิน 
บริเวณสามแยกโคกสะทอน 
– บริเวณที่ดินนายช่ืน ชัย
อินทร์ กว้าง 6 เมตร ยาว 
700 เมตร 
 

- - - 470,000 - ประชาชนมี
เส้นทางการ
สัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การสัญจรสะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

47 ก่อสร้างรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็กสระอนามัย 
ชุมชนเมืองเพชร    
หมู่ที่ 8 บ้านเมืองเพชร 

- เพื่อป้องกัน
การบุกรุก 

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณสระอนามัย
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 

- - - 500,000 - ลดจ านวนการ
บุกรุก 

มีแนวเขตป้องกันการ
บุกรุก 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา 
หมู่ที่ 10 บ้านหลุมดิน 
 

-  เพื่อ 
 ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก   
บริเวณทางหลวงหมายเลข 
226 – บ้านนายชัยหาญ  
วิ่งพิมาย กว้าง 0.80 เมตร 
ท่อ 0.40 เมตร ความยาว
รวม 258 เมตร จ านวน 26 
บ่อ 

- - - 500,000 - ถนนไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

 ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนนยกระดับ
พื้นดิน ชุมชนศิลา
ประชารักษ์ หมู่ที่ 1 
บ้านหินดาด 

-  เพื่อใหก้าร
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนยกระดับพื้นดิน
บริเวณบ้านนายทุมิ นามวงศ์
ษา – บริเวณที่ดินนายเลี่ยม 
ครองเมืองเพชร กว้าง 6 
เมตร ยาว 290 เมตร  

 - - - 250,000 - ประชาชนมี
เส้นทางการ
สัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การสัญจรสะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

50 ก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ชุมชนศิลา
ประชารักษ์  หมู่ที่ 1 
บ้านหินดาด 

-  เพื่อ 
 ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก บริเวณ
บ้านนายแสวง 
วอยพิมาย – บ้าน 
นายสงบ พัดศรี กว้าง 
0.80 เมตร  ท่อ 0.40 
เมตร ความยาวรวม 
337 เมตร 

- - - 660,000 - ถนนไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

51 ก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก ชุมชนโนน
สง่า หมู่ที่ 1 
 บ้านหินดาด 

-  เพื่อ 
 ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก จากบริเวณทางหลวง
หมายเลข 206 – บริเวณ
บ้านนายชนะ ผาเวช กว้าง 
0.80 เมตร ท่อ 0.40 เมตร 
ความยาวรวม 295 เมตร 
จ านวน 29 บ่อ 

- - - - 500,000 ถนนไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

52 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชุมชนป่าสงวน หมู่ที่ 1 
บ้านหินดาด 

-  เพื่อใหก้าร
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
คอนกรีตเก่าคลองอีสาน
เขียว – บริเวณที่ดินนายช่ืน 
ชัยอินทร์ กว้าง 4 เมตร ยาว 
208 เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - - 500,000 ประชาชนมี
เส้นทางการ
สัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การสัญจรสะดวก 

กองช่าง 
 

53 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชุมชนเมืองเพชร หมู่ที่8 
บ้านเมืองเพชร 

-  เพื่อใหก้าร
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ที่ดินนางประณีต อุทัยวงศ์ – 
คลองอีสานเขียว 
กว้าง 5 เมตร ยาว 166 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
 
 
 

 - - - 500,000 ประชาชนมี
เส้นทางการ
สัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
การสัญจรสะดวก 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

54 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชุมชนเพชรเจริญ หมู่ที่ 
8 บ้านเมืองเพชร 

-  เพื่อใหก้าร
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
สามแยกโคกสะทอน – ท่ีดิน
นายช่ืน ชัยอินทร์ 
กว้าง 5 เมตร ยาว 700 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - - 2,000,000 ประชาชน
มีเส้นทาง
การสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 
 

55 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชุมชนศิลาประชารักษ์ 
หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด 

-  เพื่อใหก้าร
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
บ้านนายทุมิ นามวงษา – 
ที่ดินนายเลี่ยม ครองเมือง
เพชร กว้าง 5 เมตร ยาว 
290 เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - - 900,000 ประชาชน
มีเส้นทาง
การสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 
 

56 โครงการก่อสร้าง
ยกระดับถนนดิน ชุมชน
เมืองเพชร หมู่ที่ 8 
บ้านเมืองเพชร 

-  เพื่อใหก้าร
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างยกระดับถนนดิน
จากบริเวณที่ดินนายสุรัส  
มูลตรี – บริเวณที่ดินนาย
แถม สนิทชอบ ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 422.00 
เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร 
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
1,824.00ลบ.ม. 

- - 150,000 150,000 150,000 ประชาชน
มีเส้นทาง
การสัญจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
มีเส้นทาง
การสัญจร
สะดวก 

กองช่าง 
 

จ านวน 56 โครงการ                                                 รวมงบประมาณ 5,341,000 15,087,000 7,430,000 11,180,000 9,200,000    
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  
สาขาอ าเภอจักราช 

- เพื่อมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอใน
ส านักงานฯ 

ขยายเขตระบบจ าหน่ายแรง
สูงตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 
ส านักงานเทศบาลต าบลหิน
ดาด  

- 450,000 - - - มีระบบการ
ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

กองช่าง 

2 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาพิมาย 

- เพื่อให้
ประชาชนมี
น้ าประปาใช้  

ขยายเขตประปาชุมชนเมือง
เพชร หมู่ที่ 8 บ้านเมือง
เพชร 
- ขยายเขตประปาซอยเพิ่ม
สุขจากถนนเมืองเก่า ถึงบ้าน
นายชญานนท์ พลีด ี
- ขยายเขตประปาซอยเมือง
เก่า 3 จากถนนเมืองเก่า 3 
ถึง สามแยกบ้านยายเจิม 
- ขยายเขตประปาซอยถนน
ยุทธศาสตร์จากบ้านนาย
วิเชียร ส่วนชอบ ถึง      
แยกถนนสายเมืองเก่า 
 
 
 

- 140,000 - - - ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้อย่างทั่วถึง และ
เพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบน้ าประปา 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาอ าเภอ    
จักราช 

- เพื่อขยายเขต
ระบบไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
ซอยขาหมู ถึงโนนจ าปา –  
หัวท านบจากบ้านนายไว 
กล้าหาญ ถึง สุดเขต
เทศบาลต าบลหินดาด 
-ขยายไฟฟ้าแรงต่ าถนนสาย
ยุทธศาสตร์ต่อจากเสาไฟฟ้า
เดิมบ้านนายช่ืน ไชยอินทร์ 

- 130,000 - - - ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

4 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาพิมาย 

- เพื่อขยายเขต
น้ าประปาอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตประปาจากศาลา
ชุมชนศิลาประชารักษ์ ถึง 
บ้านนายทุมิ นามวงษา 
ระยะทาง 80 เมตร 

- - 30,000 30,000 - ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้อย่างทั่วถึง  

กองช่าง 
 

5 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาอ าเภอ     
จักราช 

- เพื่อขยายเขต
ระบบไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าจากถนน
อร่อย ถึง สระน้ าชุมชนป่า
สงวนระยะทาง 80 เมตร 
 
 
 
 
 

- - 70,000 70,000 - ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

6 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาอ าเภอ     
จักราช 

- เพื่อขยายเขต
ระบบไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าจากซอยรวม
ญาติ ถึง บริเวณที่ดินนาง
เสง่ียม จ าป ี
ระยะทาง 142เมตร 

- - 140,000 140,000 - ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

7 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาอ าเภอ     
จักราช 
 

- เพื่อขยายเขต
ระบบไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าจากสามแยก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหินดาดถึงที่ดิน 
นางอารีย์ สินรัมย์  
ระยะทาง 250 เมตร 

- - 300,000 300,000 - ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

8 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาอ าเภอ     
จักราช 
 

- เพื่อขยายเขต
ระบบไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าจากสามแยก
ป้ายชุมชนโนนจ าปาฯ – 
สามแยกร้านน าชัย 
ระยะทาง 200 เมตร 

- - 200,000 200,000 - ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

9 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาอ าเภอ 
จักราช 

- เพื่อขยายเขต
ระบบไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าจากสามแยก
หนองตะลุมปุก ถึง บ้านนาย
หลาระยะทาง 750 เมตร 
 

 
 
 
 

- - 350,000 350,000 - ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 
 
 
 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

10 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาอ าเภอ 
จักราช 

- เพื่อขยายเขต
ระบบไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าจากซอย
เมืองเก่า 3 ถึง สามแยก 
โคกสะทอน 
ระยะทาง 80เมตร 

- - 70,000 70,000 - ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

11 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาอ าเภอ 
จักราช 

- เพื่อขยายเขต
ระบบไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าจากสี่แยก
หลังโรงเรียนหินดาดวิทยา 
ถึง บ้านนายสุข พิมพ์เวิน
ระยะทาง 750 เมตร 

- - 350,000 350,000 - ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

12 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาอ าเภอ 
จักราช 

- เพื่อขยายเขต
ระบบไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าจากศาลา 
ชุมชนเดิมถึงบ้านนายทุมิ 
นามวงศ์ษา ระยะทาง 80 
เมตร 

- - 70,000 70,000 - ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

13 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาพิมาย 

- เพื่อขยายเขต
น้ าประปาอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตประปาจากสาม
แยกปั๊มน้ ามันโชคอามรถึง
บริเวณสี่แยกบ้านนายคื่น 
ระยะทาง 250 เมตร 

- - 120,000 120,000 - ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้อย่างทั่วถึง  

กองช่าง 
 

14 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาพิมาย 

- เพื่อขยายเขต
น้ าประปาอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตประปาจากบ้าน
นายไว กล้าหาญถึงบริเวณ
บ้านนายสมพงษ์ ค้าดี 
ระยะทาง 500เมตร 

- - - 500,000 500,000 ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้อย่างทั่วถึง  

กองช่าง 
 

จ านวน 14 โครงการ                                                      รวมงบประมาณ  720,000 1,700,000 2,200,000 500,000    
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แบบ  ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7  ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

1 โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และพิธีบวงสรวงท่าน
ท้าวสุรนารี   

- เพื่อส่งเสริมการสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่น 

- ท าบุญตักบาตร 
- พิธีบวงสรวงท่านท้าว
สุรนาร ี  
- ขบวนแห่นาง
สงกรานต์ฯลฯ 

150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
งานประเพณีฯ 
 

ประชาชนได้สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา
/ส านักฯ 

 

2 โครงการงานวันลอย
กระทง   

- เพื่อส่งเสริม และร่วม
อนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทง 

- มีการประกวดกระทง
ของแต่ละชุมชน 9 
ชุมชน 
- มีการประกวดนักร้อง
ประชาชนท่ัวไป 

100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน 
ร่วมอนุรักษ์
ศิลป 
วัฒนธรรม 

ประชาชนได้อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณที้องถิ่น 

กอง
การศึกษา
/ส านักฯ 

 

3 โครงการงานประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา 

- เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม
ท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา 

- ท าบุญตักบาตร 
- ขบวนแห่เทียนพรรษา 

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร่วม
ท านุบ ารุง
ศาสนา 
 

ประชาชนเล็งเห็น
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 

กอง
การศึกษา
/ส านักฯ 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7  ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

4 โครงการงานวันขึ้นปี
ใหม่ 

- เพื่อเป็นการเฉลิม
ฉลองต้อนรับเทศกาล
ต้อนรับปีใหม ่

- สวดมนต์ข้ามป ี
- ท าบุญตักบาตร 
 

50,000 50,000 - - - ประชาชนมี
ขวัญและ

ก าลังใจในการ
ด าเนินชีวิต 

 

สร้างขวัญและก าลังใจท่ี
ดีให้กับประชาชนในการ
ด าเนินชีวิตในปีใหม ่

กอง
การศึกษา
/ส านักฯ 

 

5 โครงการประเพณ ี
วันข้ึนปีใหม่ 

- เพื่อเป็นการเฉลิม
ฉลองต้อนรับเทศกาล
ต้อนรับปีใหม ่

- สวดมนต์ข้ามป ี
- ท าบุญตักบาตร 
 

- - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ขวัญและ

ก าลังใจในการ
ด าเนินชีวิต 

 

สร้างขวัญและก าลังใจท่ี
ดีให้กับประชาชนในการ
ด าเนินชีวิตในปีใหม ่

กอง
การศึกษา
/ส านักฯ 

6 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดเทศบาล
ต าบลหินดาด 

- เพื่อให้ประชาชน มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ห่างไกลจาก
ยาเสพติดและเกิด
ความสามัคคี 

ประชาชนท่ัวไปร่วม
แข่งขันกีฬาห่างไกลยา
เสพติด 
- กีฬาฟุตซอล 
- กีฬาวอลเล่ย์บอล
ฯลฯ 
 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน  
มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

ประชาชน มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
ห่างไกลจากยาเสพติด
และเกิดความสามัคคี 

กอง
การศึกษา
/ส านักฯ 

 



 

92 

 

แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7  ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

7 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบล
หินดาด 

- เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชน มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
ห่างไกลจากยาเสพติด
และเกิดความสามัคคี
ในชุมชน 

- แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 
- กีฬาฟุตบอล 
- กีฬาวอลเล่ย์บอล 
- กีฬาตะกร้อฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนใน
ชุมชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

เยาวชนและประชาชน 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ห่างไกลจากยา
เสพติดและเกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

กอง
การศึกษา
/ส านักฯ 

 

จ านวน 7 โครงการ      รวมงบประมาณ 700,000 800,000 800,000 800,000 800,000    
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2 
แบบ  ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอห้วยแถลง 

- เพื่อจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

การจัดงานพระราชพิธี รัฐ
พิธี และงานพิธี 

20,000 20,000 25,000 25,000 25,000 อุดหนุนตาม
อ านาจ

หน้าท่ีของ
เทศบาล 

ร้อยละ 100 

สนับสนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอห้วย
แถลง เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานพิธีและ 
รัฐพิธี 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอห้วยแถลง         

- เพื่ออุดหนุน
ส่วนกลางในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

อุดหนุนด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

20,000 - - - - อุดหนุนตาม
อ านาจ

หน้าท่ีของ
เทศบาล 

ร้อยละ 100 

เพื่อสนับสนุนที่ท า
การปกครองอ าเภอ
ห้วยแถลง        
การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 อุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของ
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

- เพื่อเป็นสถานท่ี
กลางในการรับ
การช่วยเหลือ
ประชาชน 

ช่วยเหลือประชาชนทุก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 อุดหนุนตาม
อ านาจ

หน้าท่ีของ
เทศบาล 

ร้อยละ 100 
 
 
 

 

สนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอห้วยแถลง      
จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงแผนท่ี
ภาษี 

- เพื่อให้มีข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษ ีตรวจสอบ
ทะเบียนทรัพย์สินที่ถูกต้อง 
และรวดเร็ว  

ปรับปรุงระบบ
โปรแกรมแผนท่ี
ภาษี 

50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สามารถ
ตรวจสอบ 
ทะเบียน
ทรัพย์สินได้
ครบถ้วนทุก
รายการ 

มีข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษ ี
ตรวจสอบทะเบียน
ทรัพย์สินที่ถูกต้อง 
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

กองคลัง 

5 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอห้วยแถลง 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
อนุรักษ์สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ท าการ
ปกครองอ าเภอห้วยแถลง 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน 

อุดหนุนประเพณีที่
ท าการปกครอง
อ าเภอห้วยแถลง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อุดหนุนตาม
อ านาจ

หน้าท่ีของ
เทศบาล 

ร้อยละ 100 

สนับสนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอห้วย
แถลง เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอ
ห้วยแถลง 

เพื่อสนับสนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ของกิ่ง
กาชาดอ าเภอห้วยแถลง 

อุดหนุนก่ิงกาชาด
อ าเภอห้วยแถลง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ่ายตาม
อ านาจ

หน้าท่ีของ
เทศบาล 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

เพื่อสนับสนุนกิจการ
ที่เป็น
สาธารณประโยชน์
ของกิ่งกาชาดอ าเภอ
ห้วยแถลง 
 
 
 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการอบรมและทัศน
ศึกษาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

- เพื่อให้ ผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 
อสม. รวมทั้งเจ้าหน้าท่ี
เกี่ยวข้องได้มีความรู้ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
เทศบาลต าบลหินดาด 

อบรมศึกษาดูงาน 20,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา
เทศบาล  
พนักงาน
เทศบาล  
ลูกจ้างประจ า
และพนักงาน
จ้างฯ 

ได้รับความรู้ที่
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์เทศบาล
ต าบลหินดาด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

8 โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

- เพื่อให้การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
ตามระเบียบฯ 

จัดท าประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมใน

การจัดท าแผน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้อง
ตามระเบียบฯ 

กองวิชาการฯ 
/ส านักฯ 

9 โครงการเสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
และปลูกฝังทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านทุจริต 

- เพื่อเสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝัง
ทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีใน
การต่อต้านทุจริต ให้กับ
คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง 

จัดอบรมคณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง 

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 คณะผู้บริหาร 
พนักงาน
เทศบาล 

ลูกจ้างประจ า 
และพนักงาน
จ้างได้มีความรู้

เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าอบรมได้รับ
ความรู้และ
เสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และ
ปลูกฝังทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านทุจริต 
พนักงานจ้าง 

กองวิชาการฯ 
/ส านักฯ 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการอบรมให้
ความรู้ตาม พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 

- เพื่อผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

จัดอบรมผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้บริหาร  
สมาชิกฯ
พนักงาน
เทศบาล 

ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้าง  

ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้
ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

กองวิชาการฯ 
/ส านักฯ 

11 กิจกรรมวันเทศบาล - เพื่อให้ผู้บริหาร 
สมาชิกฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้าง และ
ประชาชนเล็งเห็น
ความส าคัญของกิจกรรม
วันเทศบาล 

จัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 
- ท าบุญตักบาตร 
- แข่งขันกีฬา
ภายในเทศบาลฯ 
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้บริหาร  
สมาชิกฯ
พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้าง 
และประชาชน 

ผู้บริหาร พนักงาน 
สมาชิกฯ เทศบาล 
ลูกจ้างประจ าพนักงาน
จ้าง และประชาชน
เล็งเห็นความส าคัญของ
วันเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/
กองการศึกษา 

12 กิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย 

- เพื่อให้ผู้บริหาร  
สมาชิกฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้าง และ
ประชาชนเล็งเห็น
ความส าคัญของกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย 

จัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย 
- ท าบุญตักบาตร 
- เผยแพร่กิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้บริหาร  
สมาชิกฯ
พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้าง 
และประชาชน 

ผู้บริหาร พนักงาน 
สมาชิกฯ เทศบาล 
ลูกจ้างประจ าพนักงาน
จ้าง และประชาชน
เล็งเห็นความส าคัญของ
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/
กองการศึกษา 

 

แบบ  ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการฝึกอบรม
และพัฒนาศักยภาพ
ด้านการบริหารการ
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

- เพื่อให้ ผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 
ผู้น าชุมชน 
อสม.และประชาชน 
 ได้พัฒนาศักยภาพด้าน
การบริหารการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

จัดอบรมผู้บริหาร  
สมาชิกสภา
เทศบาล  
พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้าง 
ผู้น าชุมชน 
อสม.และ
ประชาชน 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา
เทศบาล  
พนักงาน
เทศบาล  
ลูกจ้างประ
จ า 
พนักงานจ้าง 
ผู้น าชุมชน 
อสม.และ
ประชาชน 

ได้รับความรู้และ
น าไปใช้พัฒนา
ศักยภาพด้านการ
บริหารการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

กองวิชาการฯ 
/ส านักฯ 

14 ปรับปรุงห้องน้ า
ภายในส านักงาน 
เทศบาลต าบลหิน
ดาด 
ชุมชนโนนสง่า 
 หมู่ที่ 1  
บ้านหินดาด 

-  เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้ผู้มาติดต่อ
ประสานงานได้ใช้บริการ
ห้องน้ า 

- เปลี่ยนอ่างล้าง
หน้า  
- เปลี่ยนโถส้วมชัก
โครกนั่งราบ มีถัง
พักน้ า จ านวน 4 
ชุด 
- เปลี่ยนบาน
ประตู  
- เดินท่อระบายน้ า
ทิ้ง 
- ปูพ้ืนกระเบื้อง
เคลือบ 

- 48,000 - - - ประชาชนได้
ใช้บริการ
ห้องน้ าท่ี
สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้บริการห้องน้ า
ส านักงานเทศบาล
ต าบลหินดาดที่ถูก
สุขลักษณะ 

ส านักฯ  

แบบ  ผ. 02 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

15 ปรับปรุงห้องน้ าอาคาร
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยส านักงาน
เทศบาลต าบลหินดาด 

- เพื่อปรับปรุง
ห้องน้ าท่ีถูก
สุขลักษณะ  

ปรับปรุงห้องน้ าอาคารป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยส านักงาน
เทศบาลต าบล 
หินดาด 

- - 100,000 - - มีห้องน้ าท่ีถูก
สุขลักษณะ 

 มีห้องน้ าท่ี
สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

ส านักฯ 

16 ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาล
ต าบลหินดาด 

- เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลหินดาด ช้ัน 2 

- - - 500,000 - มีส านักงานฯที่
แข็งแรง
ปลอดภัย 

ท าให้ส่งผลใน
การท างาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักฯ  

17 ก่อสร้างห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลหิน
ดาด 

- เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การจัดประชุม 

ก่อสร้างห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลหินดาด 

- - - 2,000,000 - มีห้องประชุม มีห้องประชุม
รองรับการจัด
ประชุมต่างๆ 

ส านักฯ 

จ านวน 17 โครงการ                                                  รวมงบประมาณ 785,000 4,033,000 4,100,000 6,500,000 1,000,000    
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แบบ  ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

1 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ชุมชน
ศิลาประชารักษ์ หมู่ 1 
บ้านหินดาด 

เพื่อใช้เป็นศาลา
ประชาคมชุมชน
ร่วมคิดร่วมท า
ประจ าชุมชน
และเพียงพอต่อ
การให้บริการ 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ชนิด คสล. ช้ันเดียว ขนาด
กว้าง 8 เมตร ความยาว 15
เมตร 

- 500,000 - - - ประชาชนมี
ศาลา
ประชาคม 

 ประชาชนมี
ศาลา
ประชาคม
เพียงพอต่อ
การให้บริการ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

จ านวน 1 โครงการ                                                  รวมงบประมาณ  500,000       
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แบบ  ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การจ่ายเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.)  

เพื่อจ่ายบ าเหน็จหรือ
บ านาญให้แก่พนักงาน
เทศบาลสามัญ หรือ
ลูกจ้างประจ าตามระเบียบ 

จ านวน  1  
ปี 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ่ายตามอ านาจ
หน้าท่ีของ

เทศบาล ร้อยละ 
100 

ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าได้รับเงิน
สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญตามระเบียบ ฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้แก่ โดยการได้รับเบี้ยยัง
ชีพ อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม 

ผู้สูงอายุ 
ในเขต

เทศบาลฯ 

2,710,000 2,710,000 3,600,000 4,000,000 4,000,000 ผู้สูงอายุ  
 ร้อยละ 100 

ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอาย ุ ในเขต
เทศบาลฯได้รับเบี้ยยัง
ชีพ อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 เบี้ยยังชีพคนพิการ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คน
พิการ โดยการได้รับเบี้ยยัง
ชีพ อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม 

คนพิการ 
ในเขต

เทศบาลฯ 

1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,200,000 1,200,000  คนพิการ 
 ร้อยละ 100 

ได้รับเบี้ยยังชีพ 

คนพิการ ในเขตเทศบาล
ฯได้รับเบี้ยยังชีพ อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้ป่วยเอดสโ์ดยการได้รับเบี้ย
ยังชีพ อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม 

ผู้ป่วย
เอดส์ ใน

เขต
เทศบาลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ป่วยเอดส ์
 ร้อยละ 100 

ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส ์ในเขต
เทศบาลฯได้รับเบี้ยยัง
ชีพ อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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แบบ  ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 เงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที ่

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลหิน
ดาดได้รับบริการด้าน
สุขภาพอย่างท่ัวถึง 

ด าเนินการ
ให้บริการด้าน

สุขภาพแก่
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 

หินดาด 
 

60,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ่ายตามอ านาจ
หน้าท่ีของ

เทศบาล ร้อยละ 
100 

เพื่อค่าใช้จ่ายในกิจการ
จราจรและอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

6 การจ่ายเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 

จ านวน  1  ปี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ่ายตามอ านาจ
หน้าท่ีของ

เทศบาล ร้อยละ 
100 

ลูกจ้างของเทศบาล
ได้รับการจ่ายเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม  
ตามระเบียบ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

จ านวน 6 โครงการ           รวมงบประมาณ 4,440,000 4,580,000 5,470,000 5,930,000 5,930,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 9  ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงซ่อมแซม
กล้องวงจรปิดชุมชน
ป่าสงวน หมู่ที่ 1  
บ้านหินดาด 

- เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและพื้นที่
เสี่ยง 

ปรับปรุงซ่อมแซม
กล้องวงจรปิดส่วนท่ี
เสียหาย 
ชุมชนป่าสงวน 2 จุด 

- 30,000 30,000 - - ประชาชน 
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความปลอดภัย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 ปรับปรุงซ่อมแซม
กล้องวงจรปิดชุมชน
เมืองเพชร หมู่ที่ 8 
บ้านเมืองเพชร 

- เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและพื้นที่
เสี่ยง 

ปรับปรุงซ่อมแซม
กล้องวงจรปิดส่วนท่ี
เสียหาย 
ชุมชนเมืองเพชร 1 จุด 

- 20,000 20,000 - - ประชาชน 
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความปลอดภัย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 ปรับปรุงซ่อมแซม
กล้องวงจรปิดชุมชน
เพชรเจริญ หมู่ที่ 8 
บ้านเมืองเพชร 

- เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและพื้นที่
เสี่ยง 

ปรับปรุงซ่อมแซม
กล้องวงจรปิดส่วนท่ี
เสียหาย 

ชุมชนเพชรเจริญ 
 1 จุด 

- 20,000 20,000 - - ประชาชน 
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความปลอดภัย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 ปรับปรุงซ่อมแซม
กล้องวงจรปิดชุมชน
หลุมดิน หมู่ที่ 10 
บ้านหลุมดิน 

- เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและพื้นที่
เสี่ยง 

ปรับปรุงซ่อมแซม
กล้องวงจรปิดส่วนท่ี
เสียหาย 

ชุมชนหลุมดิน 
 1 จุด 

 
 

- 20,000 20,000 - - ประชาชน 
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความปลอดภัย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

แบบ  ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 9  ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ปรับปรุงซ่อมแซม
กล้องวงจรปิดชุมชน
หินดาด หมู่ที่ 1 
บ้านหินดาด 

- เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและพื้นที่
เสี่ยง 

ปรับปรุงซ่อมแซมกล้อง
วงจรปิดส่วนท่ีเสียหาย 
ชุมชนหินดาด 2 จุด 

- 20,000 20,000 - - ประชาชน 
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความปลอดภัย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6 ปรับปรุงซ่อมแซม
กล้องวงจรปิดชุมชน
โนนจ าปา-หัวท านบ 
หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด 

- เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและพื้นที่
เสี่ยง 

ปรับปรุงซ่อมแซมกล้อง
วงจรปิดส่วนท่ีเสียหาย 
ชุมชนโนนจ าปา -   หัว
ท านบ 1 จุด 

- 20,000 20,000 - - ประชาชน 
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความปลอดภัย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

7 ปรับปรุงซ่อมแซม
กล้องวงจรปิดชุมชน
พลวงโพธิ์พัฒนา  
หมู่ที่ 10 
 บ้านหลุมดิน 

- เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและพื้นที่
เสี่ยง 

ปรับปรุงซ่อมแซมกล้อง
วงจรปิดส่วนท่ีเสียหาย 

ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา 
 1 จุด 

- 20,000 20,000 - - ประชาชน 
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความปลอดภัย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

8 ปรับปรุงซ่อมแซม
กล้องวงจรปิดชุมชน
ศิลาประชารักษ์  
หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด 

- เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและพื้นที่
เสี่ยง 

ชุมชนศิลาประชารักษ์ 1 
จุด 
 
 
 

- 20,000 20,000 - - ประชาชน 
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความปลอดภัย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 

แบบ  ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 9  ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ระบบ HD 

- เพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมและ
พื้นที่เสี่ยง 

-บริเวณสามแยกร้าน
ปณิธาน กล้อง 4 ตัว 
-บริเวณถนนหมายเลข 226 
กล้อง 4 ตัว 

- - 500,000 - - ประชาชน 
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความปลอดภัย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

จ านวน 10 โครงการ                                                         รวมงบประมาณ  170,000 670,000      

 

แบบ  ผ. 02 
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แบบ  ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 10  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 10  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าง
เก็บน้้าห้วยหินลาด       
ชุมชนพลวงโพธิ์
พัฒนา   หมู่ที่ 10 
บ้านหลุมดิน 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ขุดลอกอ่างเก็บน้้า
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า  16,000.00 ลบ.
ม. พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 
พึงพอใจ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้้าใช้ในการท้า
การเกษตร และ
อุปโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 
 

จ้านวน 1 โครงการ รวมงบประมาณ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 10  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 10  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการคัดแยกขยะ
มูลฝอยในครัวเรือน 

เพื่อกระตุ้นรณรงค์
เสริมสร้างจิตส้านึกและ
ความรู้ความเข้าใจถึง
แนวทางในการลดปริมาณ
ขยะ การแยกขยะและการ
น้าขยะไปใช้ประโยชน์
ก่อนน้าไปก้าจัด 

ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 
มีความรู้ มี
จิตส้านึก 

ปริมาณขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนและเขต
เทศบาลฯลดน้อยลง 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการคัดแยกขยะ
เปียกในครัวเรือน 

เพื่อกระตุ้นรณรงค์
เสริมสร้างจิตส้านึกและ
ความรู้ความเข้าใจถึง
แนวทางในการลดปริมาณ
ขยะ การแยกขยะและการ
น้าขยะไปใช้ประโยชน์
ก่อนน้าไปก้าจัด 

ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 
มีความรู้ มี
จิตส้านึก 

ปริมาณขยะเปียกใน
ครัวเรือนและเขต
เทศบาลฯลดน้อยลง 

กอง
สาธารณสุข 

จ้านวน 2 โครงการ                                                           รวมงบประมาณ  60,000 60,000 60,000 60,000 60,000    
 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 
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แบบ  ผ. 02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

1 โครงการเสริมผิวลาด
ยาง Asphaltic 
Concrete ถนนหน้า
สถานีรถไฟหินดาษ 
หมู่ที่ 1  
บ้านหินดาด  

-  เพื่อใหก้าร
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

เสริมผิวลาดยาง Asphaltic 
Concrete จากทางหลวง 
226 – บริเวณข้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหินดาด กว้าง 7 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนมี
เส้นทาง
สัญจร
เพิ่มขึ้น 

 

- ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
สะดวก 
 

กองช่าง 
 

จ านวน 1 โครงการ                                              รวมงบประมาณ  3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000    
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แบบ  ผ. 02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

1 ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลหินดาด 
 

- เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลหินดาด 
 

- - 800,000 800,000 800,000 มีสถานท่ีให้
ผู้สูงอายุได้
พัฒนาชีวิต 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
กาย สุขภาพใจที่ดี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

จ านวน 1 โครงการ                                                        รวมงบประมาณ - - 800,000 800,000 800,000    
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แบบ  ผ. 02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคง ทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

1 โครงการก่อสร้าง
สนามฟุตบอล 5 คน 
(หญ้าเทียม)  

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้
ออกก าลังกาย
และมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย
อย่างต่อเนื่อง 

สนามฟุตบอลหญ้า
เทียม ขนาดกว้าง 
20.00 เมตร ยาว 
40.00 เมตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชน
มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

ประชาชนได้
ออกก าลังกาย
และมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย
อย่างต่อเนื่อง 

กอง
การศึกษา
/ส านักฯ 

 

2 โครงการก่อสร้าง
สนามฟุตบอล 7 คน 
(หญ้าเทียม) 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้
ออกก าลังกาย
และมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย
อย่างต่อเนื่อง 

สนามฟุตบอลหญ้า
เทียม ขนาดกว้าง 
25.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ประชาชน
มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

ประชาชนได้
ออกก าลังกาย
และมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย
อย่างต่อเนื่อง 

กอง
การศึกษา 
/ส านักฯ 

3 โครงการก่อสร้างศูนย์
กีฬาเยาวชนอาคาร
เอนกประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้
ออกก าลังกาย
และมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย
อย่างต่อเนื่อง 

ก่อสร้างศูนย์กีฬา
เยาวชนอาคาร
เอนกประสงค ์

5,00,000 5,00,000 5,00,000 5,00,000 5,00,000 ประชาชน
มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

ประชาชนได้
ออกก าลังกาย
และมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย
อย่างต่อเนื่อง 

กอง
การศึกษา
/ส านักฯ 

 

จ านวน 3  โครงการ                                     รวมงบประมาณ  12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000    
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แบบ  ผ. 02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคง ทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยง
าน 

รับผิด 
ชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

1 จัดซื้อรถบรรทุกน้ า
ดับเพลิงแบบถังน้ าใน
ตัว 

- เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

ชนิด 10 ล้อ 
เครื่องยนต์ดีเซลมี
แรงม้าไม่น้อยกว่า 
240 แรงม้า 
ขับเคลื่อนสองเพลา 
ขนาดความจุน้ าไม่
น้อยกว่า 12,000 ลิตร 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือได้

เร็ว 

ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ส านักฯ 

2 จัดซื้อรถบรรทุกน้ า
ดับเพลิงแบบ
อเนกประสงค์ชนิด 10 
ล้อ 

- เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

ชนิด 10 ล้อ 
เครื่องยนต์ดีเซลมี
แรงม้าไม่น้อยกว่า 
240 แรงม้า 
ขับเคลื่อนสองเพลา 
ขนาดความจุน้ าไม่
น้อยกว่า 12,000 ลิตร 
 

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือได้
เร็ว 

ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ส านักฯ 
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แบบ  ผ. 02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

3 จัดซื้อรถดับเพลิง 6 
ล้อ 

- เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

รถดับเพลิง 6 ล้อ 
ขนาดบรรจุน้ าไม่น้อย
กว่า 4,000 ลิตร ท่ี
ประกอบติดตั้งถัง
บรรจุน้ าและถังบรรจุ
โฟมพร้อมตู้อุปกรณ์มี
ระบบดับเพลิง 
 
 
 

10,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000 ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือได้

เร็ว 

ประชาชน
ได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ 

ส านักฯ 

จ านวน 3 โครงการ     รวมงบประมาณ 20,500,000 20,500,000 20,500,000 20,500,000 20,500,000    
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แบบ  ผ. 02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าง
เก็บน้ าห้วยหินลาด 
ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา 
หมู่ที่ 10 บ้านหลุมดิน 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ า
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  
16,000.00 ลบ.ม. พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีแหล่ง
ท่องเที่ยว 

เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญ
ของหินดาด 

กองช่าง 

2 ขุดลอกคลองอีสาน
เขียว ชุมชนเพชร
เจริญ หมู่ที่ 8 
บ้านเมืองเพชร 

- เพื่อป้องกันภัย
แล้ง 

ขุดลอกคลองขนาด กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 2,000.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
24,000.00 ลบ.ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าใช้  

กองช่าง 
 

จ านวน 2 โครงการ                                             รวมงบประมาณ  3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 
 

แบบ  ผ. 02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคง ทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

1 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ - เพื่อให้เพียงพอ
ต่อการเก็บขยะ 

ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
แบบอัดท้าย 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือได้

เร็ว 

มีรถ
เพียงพอ
ต่อการ
บรรทุก
ขยะ 

กองสา
ธารณ 
สุขฯ 

 

จ านวน 1 โครงการ     รวมงบประมาณ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000    
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แบบ  ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อจอภาพ จอภาพแบบ LCD หรือ LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จ านวน 2 ชุด 
ชุดละ 4,000 บาท 

8,000 - - - - ส านัก 
ปลัดเทศบาล    

2 อุตสาหกรรม
และโยธา 

ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

- จัดซื้อตู้เหล็กบนเลื่อนกระจก ล่างบาน
เลื่อนทึบสูงจ านวน ๑ ตู ้

8,000 - - - - กองช่าง 
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แบบ  ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 บริหารงานทั่วไป 
 

ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

- จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จ านวน 3 เครื่องๆ
ละ ๗๐๐  บาท 

- 2,100 - - - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 อุตสาหกรรม
และโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

- จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จ านวน 1 เครื่องๆ
ละ ๗๐๐  บาท 

- 700 - - - กองช่าง 

5 บริหารงานทั่วไป 
 

ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

- จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จ านวน 1 เครื่องๆ
ละ ๗๐๐  บาท 

- 700 - - - กองคลัง 

6 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

- จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จ านวน 1 เครื่องๆ
ละ ๗๐๐  บาท 

- 700 - - - กองสาธารณสุข
ฯ 

7 สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

- จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จ านวน 1 เครื่องๆ
ละ ๗๐๐  บาท 

- 700 - - - กอง 
สวัสดิการฯ 

8 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

- จัดซื้อตู้เหล็กบนเลื่อนกระจก ล่างบาน
เลื่อนทึบสูงจ านวน ๑ ตู ้

- 8,000 8,000 - - กองสาธารณสุข
ฯ 
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แบบ  ผ. 03 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้วจ านวน 1 เครื่องๆละ 17,000 
บาท 

- 17,000 17,000 - - กองสาธารณสุข
ฯ 

10 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ LED สี จ านวน 1 เครื่อง 

- 15,000 15,000 - - กองสาธารณสุข
ฯ 

11 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

- เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 
2,500 บาท  จ านวน 2 เครื่อง 

- 5,000 5,000 - - กองสาธารณสุข
ฯ 

12 บริหารงานทั่วไป 
 

ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

- เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 
2,500 บาท  จ านวน 1 เครื่อง 

- 2,500 2,500 - - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

13 อุตสาหกรรม
และโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซื้อเทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส   จ านวน  
ม้วนๆ ละ 2,500 บาท 

- 2,500 2,500 - - กองช่าง 

14 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค    
จ านวน 1 เครื่องๆละ     
35,000 บาท 

- 35,000 35,000 - - กองคลัง 

15 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

จัดซื้อกล้องบันทึกวีดีโอ 
จ านวน 1 เครื่องๆละ 
30,000 บาท 

- 30,000 30,000 - - กองการศึกษา 

16 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU 
จ านวน 1 เครื่อง  

- 28,000 28,000 - 
 

- กองสาธารณสุข
ฯ 
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แบบ  ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 บริหารงานทั่วไป 
 

ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้วจ านวน ๒ เครื่องๆละ 16,000 
บาท 

- 34,000 34,000 - - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

18 บริหารงานทั่วไป 
 

ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU 
จ านวน 1 เครื่อง  

- 28,000 - 
 

- 
 

- ส านัก
ปลัดเทศบาล 

19 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU 
จ านวน 1 เครื่อง  

- 28,000 28,000 - 
 

- กองสาธารณสุข
ฯ 
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แบบ  ผ. 03 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 บริหารงานทั่วไป 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้วจ านวน ๒ เครื่องๆละ 17,000 
บาท 

- - 34,000 34,000 - กองคลัง 

21 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ LED สี จ านวน 1 เครื่อง 

- - 15,000 15,000 - กองคลัง 

22 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

- เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 
2,500 บาท  จ านวน 2 เครื่อง 

- - 5,000 5,000 - กองคลัง 

23 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

- จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานทึบ 2 หลัง - - 11,000 11,000 - กองคลัง 

24 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

-จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 3 ตัว 
 

- - 3,900 
 

3,900 
 

- ส านัก
ปลัดเทศบาล 

25 สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน ขนาดหน้าจอไม่ต่ ากว่า  
19 นิ้ว 

- - 
 

17,000 
 
 

17,000 
 

- กองสวัสดิการ
สังคม 

26 สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

- จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA มี
ก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 
Watts) 
 

- 
 

- 
 

2,500 
 
 

2,500 
 

- กองสวัสดิการ
สังคม 

27 บริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU 
จ านวน 3 เครื่อง  

- - 84,000 
 

84,000 
 

- ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ  ผ. 03 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

- จัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 4 ตัว - - 18,000 18,000 - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

29 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑโ์ฆษณา
และเผยแพร่ 

- ล าโพงชุดเครื่องเสียง - - 30,000 30,000 - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

30 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

- จัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง  
รถยนต์นั่ง 4 ประต ู

- - 750,000 750,000 - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

31 บริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU 
จ านวน 2 เครื่อง  

- - - 
 

120,000 
 

- ส านัก
ปลัดเทศบาล 

32 อุตสาหกรรม
และโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ ์ - จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 5 ตัว - - - 30,000  กองช่าง 

33 บริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ LED สี จ านวน 1 เครื่อง 

- - - 15,000 - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

34 บริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้วจ านวน 1 เครื่องๆละ 17,000 
บาท 

- -  17,000 - ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ  ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 บริหารงานทั่วไป 
 

ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

- เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 
2,500 บาท  จ านวน 1 เครื่อง 

- - - 2,500 - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

36 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

- จัดซื้อชุดโซฟารับแขก จ านวน 1 ชุด 
 

- - - 15,000 - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

37 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

- จัดซื้อแท่นกล่าวรายงาน จ านวน 2 ตัว - - - 10,000 - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

38 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

- จัดซื้อรถยนต์ส านักงาน - - - - 950,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

39 บริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ LED สี จ านวน 1 เครื่อง 

- - - - 15,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

40 บริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้วจ านวน 1 เครื่องๆละ 17,000 
บาท 

- - - - 17,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

41 บริหารงานทั่วไป 
 

ค่าครุภัณฑ ์
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

- เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 
2,500 บาท  จ านวน 1 เครื่อง 

- - - - 2,500 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

จ านวน 41 โครงการ          รวมงบประมาณ 16,000 237,900 425,400 1,179,900 984,500  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยเทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ส่วนที ่ส่วนที ่44  
 

 
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13   โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ

การติดตามและประเมินผล 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยเทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2  กุมภาพันธ์  

2558 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 
การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  
ลงวันที่ 22  พฤศจิกายน  2556  ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น) 

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

 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ  
การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล  
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ  

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น  
 3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้ 
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 
2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
4) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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