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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลตลาดแค 

 
1.1 ด้านกายภาพ 
 

ประวัติความเป็นมา 
 เทศบาลต าบลตลาดแค เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลตลาดแค โดยจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๑๔ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๘ หน้า ๑๗๙๑ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๑๔ 
 ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น "เทศบาลต าบลตลาดแค" ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ โดย นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์                    
เป็นนายกเทศมนตรีคนแรกจนถึงปัจจุบัน 
 

ที่ตั้ง 
เทศบาลต าบลตลาดแคตั้ งอยู่ ในเขตอ าเภอโนนสูง จั งหวัดนครราชสีมา มีระยะทางห่างจาก

กรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ประมาณ ๒๖๒ กิโลเมตร และ
ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ประมาณ  
๔๙.๕๐ กิโลเมตร 

เทศบาลต าบลตลาดแคมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ ๖.๘๙  ตารางกิโลเมตร หรือ ๔,๓๐๖.๒๕ ไร่ 
 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตท่ี ๑ ซ่ึงต้ังอยู่ริมล าน้ าธารปราสาทฝั่งเหนือ ห่างจากปากล าสระแทดฝั่งใต้ระยะ 

๑,๑๕๐  เมตร เลียบตามริมล าน้ าธารปราสาทฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่
ตรงปากล าสระแทดฝั่งเหนือริมคลองนาฝั่งเหนือ 

จากหลักเขตท่ี ๒ เลียบตามริมคลองนาฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่
ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตอนนครราชสีมา – พล ฝั่งตะวันตกตรง กม. ๕๐.๖๔๐ 

จากหลักเขตท่ี ๓ เป็นเส้นตรงแนวตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตอนนครราชสีมา 
– พล ตรง กม.  ๕๐.๖๔๐ ไปทางทิศตะวันออกห่างจากหลักเขตที่ ๓ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ถึงหลักเขตที ่๔ 

ทิศเหนือ ติดต่อเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง และองค์การบริหาร                        
ส่วนต าบลตาจั่น อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศใต้ จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตอนนครราชสีมา – พล ตามแนวเส้นตั้งฉากตะวันออกเฉียงใต้ระยะ 
๑,๐๐๐ เมตร 

ทิศใต้ ติดต่อเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก จากหลักเขตท่ี ๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ริมทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖ ฝั่งเหนือตรง กม.๔๒ 
ทิศตะวันออก ติดต่อเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่                  

ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตอนนครราชสีมา – พล ฝั่งใต้ตรง กม. ๔๘ จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นตรงไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตท่ี ๑ 

ทิศตะวันตก ติดต่อพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
 
 



๒ 
 

 

 

สัญลักษณ์ประจ าเทศบาล 

                                                
ดวงตราเครื่องหมายเทศบาลต าบลตลาดแค ท าด้วยโลหะรูปทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๘๐ ซม. เส้น

รอบวงกลมนอก ๒ เส้น ห่างเส้นรอบวงนอกเข้าไปด้านในอีก ๐.๘๐ ซม. ท าเป็นวงกลมเล็กระหว่างเส้น         
รอบวงทั้งสองนี้ ขอบบนมีชื่อเทศบาลว่า “เทศบาลต าบลตลาดแค” และขอบล่างว่า “จังหวัดนครราชสีมา”  
ช่องว่างระหว่างข้อความทั้งสองท ารูป ช่อชัยพฤกษ์ ข้างละ ๑ ช่อ เนื้อที่ในวงกลมเล็กมีรูปปราสาทเพชร ๓ ยอด 
เปล่งรัศมี ๑๑ แฉก 

 

องค์กรเทศบาล 
 เทศบาลต าบลตลาดแค  จัดอยู่ในประเภทเทศบาลขนาดเล็ก โครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย 

๑. ฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน ๑๒ คน ประกอบด้วย  
  ๑.  นายอนันต์    ภักดีชายแดน  ประธานสภาเทศบาล 
  ๒.  นางจุไรรัตน์    ตันตมณีรัตน์  รองประธานสภาเทศบาล 
  ๓.  นายณรงคร์ัช  นาดี   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๔.  นางฉลอง       ศิริทรัพย์  สมาชิกสภาเทศบาล                  

๕.  นางวรัญญา   ตันตมณีรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๖.  นางศรัญญา  แสนประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๗.  นางวรรณา    นานอก   สมาชิกสภาเทศบาล  
  ๘.  นายเสนอ  เพ็ชรแท้   สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๙.  นางละเอียด  ชูสูงเนิน   สมาชิกสภาเทศบาล  
  ๑๐.  นางจ าลอง  เผนโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๑.  นางสาวบรรจง เพ็ชรพิมาย  สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑๒.  นางวิน  ต้นยาง   สมาชิกสภาเทศบาล 

๒.  ฝ่ายบริหาร อยู่ในรูปแบบของนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง มี        
นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ เป็นนายกเทศมนตรีที่ได้รับเลือกตั้งคนแรกมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน และมี
รองนายกเทศมนตรี ทีป่รึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี ดังนี้       

๑.  นายณัฐนันทน์ ตั้งธนาเกียรติ  รองนายกเทศมนตรี 
  ๒.  นางจุติมา  ตันดิลกตระกูล  รองนายกเทศมนตรี 
  ๓.  นางดวงเพ็ญ  กิตติหิรัญวัฒน์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  ๔.  นางสาวสิริพร เนติภัทรกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  

 

การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลต าบลตลาดแค 
 หน่วยตรวจสอบ ๑ และส านัก/กอง ๘  
  ๑. หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ประกอบด้วย 
  -  งานตรวจสอบภายใน 
  
 



๓ 
 

 

 

๒. ส านักปลัดเทศบาล  ประกอบด้วย 
  -  งานบริหารงานทั่วไป 
  -  งานธุรการ 
  -  งานการเจ้าหน้าที่ 
  -  งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 
  -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  -  งานส่งเสริมการเกษตร 
  -  งานรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓. กองวิชาการและแผนงาน  ประกอบด้วย 
 -  งานแผนและงบประมาณ 

  -  งานประชาสัมพันธ์ 
  -  งานธุรการ 
  -  งานนิติการ 

๔. กองคลัง  ประกอบด้วย 
  -  งานการเงินและบัญชี 
  -  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
  -  งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้
  -  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

๕. กองช่าง  ประกอบด้วย 
  -  งานแบบแผนและก่อสร้าง 
  -  งานการโยธา 
  -  งานธุรการ 

๖. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 
  -  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  -  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
  -  งานส่งเสริมสุขภาพ 

๗. กองการศึกษา  ประกอบด้วย 
  -  งานบริหารการศึกษา 
  -  งานธุรการ 

-  งานการเงินและบัญชี 
-  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-  งานกีฬาและนันทนาการ 
-  โรงเรียนเทศบาลตลาดแค 
-  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  หน่วยศึกษานิเทศก ์
๘. กองสวัสดิการสังคม  ประกอบด้วย 
-  งานพัฒนาชุมชน 
-  งานสังคมสงเคราะห์ 
-  งานสวัสดิการและเยาวชน 
-  งานธุรการ 



๔ 
 

 

 

๙. กองการประปา  ประกอบด้วย 
-  งานผลิตและบริการ 
-  งานซ่อมบ ารุง             
-  งานการเงินและบัญชี 
-  งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้
-  งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 

อัตราก าลัง 
อัตราก าลังพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลต าบลตลาดแค มีดังนี้ 
๑.  พนักงานเทศบาล  จ านวน  23   คน 
๒.  พนักงานครูเทศบาล  จ านวน  ๑9 คน 
๓.  ลูกจ้างประจ า  จ านวน    6  คน 
๔.  พนักงานจ้าง   จ านวน  32 คน 
รวมทั้งสิ้น   จ านวน  80 คน 
(ข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ ทต.ตลาดแค ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕9) 

  

ลักษณะภูมิประเทศ 
ต าบลธารปราสาท สภาพพ้ืนที่เป็นลักษณะที่ราบลุ่ม ลาดเอียงจากทางทิศตะวันออกไปทางตะวันตก

เล็กน้อย ความลาดเอียงประมาณ 1.3 เปอร์เซ็นต์  เมื่อดูตามเส้นแนวระดับความสูงของพ้ืนที่ปรากฏว่ามี
เส้นระดับความสูง 2 เส้น คือ เส้นระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 165 และ 170 เมตร   

ลักษณะภูมิอากาศ 
 มีลักษณะภูมิอากาศคลายคลึงกับจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ มี 3 ฤดู 
  ฤดูหนาว     อากาศหนาวประมาณ     10-20  องศาเซลเซียส 
  ฤดูร้อน      อากาศร้อนประมาณ       35-41  องศาเซลเซียส 

ฤดูฝน      อากาศร้อนประมาณ       30-38  องศาเซลเซียส 
 มีปริมาณน้ าฝนประมาณ 950.8 มิลลิเมตร/ปี   มีฝนตกในบางฤดูกาลและในฤดูฝนมักจะมีฝนทิ้งช่วง 
ท าให้การท านาไม่ได้ผลเท่าท่ีควร โดยมีห้วงระยะเวลา ที่ฝนตกและห้วงระยะเวลาที่ฝนทิ้งช่วง ดังนี้ 
  1. ห้วงระยะเวลาที่ฝนตก ระหว่าง เดือนพฤษภาคม – กันยายน 
  2. ห้วงระยะเวลาที่ฝนทิ้งช่วง ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม และ
เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 
 

 ลักษณะของดิน 
จากการส ารวจของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่าภายในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง (ต าบล

กระเบื้องใหญ่ อ าเภอพิมาย) และพ้ืนที่เทศบาลต าบลตลาดแค มีแร่ธาตุ จ าพวกเกลือหินที่สามารถน ามาใช้ใน
กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมจ านวนมาก ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทเกลอืพิมาย จ ากัด เป็นผู้ผลิต  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกระเบื้องใหญ่ ซึ่งเป็นบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงกับเทศบาลต าบลตลาดแค 

 

ลักษณะของแหล่งน้ า 
1. แม่น้ า/ล าธาร จ านวน ๑ แห่ง/สาย  ประกอบด้วย 
 

ล าดับ ชื่อแหล่งน้ า พื้นที่ใช้ประโยชน์ ชุมชนที่ใช้ประโยชน์ 
๑ ล าธารปราสาท ที่สาธารณะ ทุกชุมชนในเขตเทศบาล  

 



๕ 
 

 

 

๒. สระน้ า จ านวน ๒ แห่ง  ประกอบด้วย 
ล าดับ ชื่อแหล่งน้ า พื้นที่ใช้ประโยชน์ ชุมชนที่ใช้ประโยชน์ 

๑ สระหนองสระแก ที่สาธารณะ ทุกชุมชนในเขตเทศบาล 
๒ สระหนองข่อย ที่สาธารณะ ทุกชุมชนในเขตเทศบาล 

๓. บ่อน้ า จ านวน ๑ บ่อ   ประกอบด้วย 
ล าดับ ชื่อแหล่งน้ า พื้นที่ใช้ประโยชน์ ชุมชนที่ใช้ประโยชน์ 

๑ บ่อบ าบัดน้ าเสีย จ านวน ๔ บ่อ พ้ืนที่ ๑๕ ไร่ หรือ 
๒๔,๐๐๐ ตร.ม. 

ทุกชุมชนในเขตเทศบาล 

(ข้อมูล:กองช่าง ทต.ตลาดแค ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕9)   

ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคไม่มีทรัพยากรป่าไม้ 

 

1.2 ด้านการเมือง การปกครอง   

เขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลตลาดแค แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๖ หมู่บ้าน ๑๐ ชุมชน ดังนี้ 

 หมู่ที่  ๑  บ้านส าโรง มี ๒ ชุมชน คือ 
   -  ชุมชนส าโรงตะวันออก 
   -  ชุมชนส าโรงตะวันตก 
 หมู่ที่  ๒  บ้านตลาดแค มี ๒ ชุมชน คือ 
   -  ชุมชนตลาดแค 
   -  ชุมชนชาววัง 
 หมู่ที่  ๔  บ้านตะขบ มี ๑ ชุมชน คือ 
   -  ชุมชนตะขบ 
 หมู่ที ่ ๑๑ บ้านสระแทด มี ๑ ชุมชน คือ 
   -  ชุมชนสระแทด 

หมู่ที่  ๑๒ บ้านสามแยกตลาดแค มี ๒ ชุมชน คือ 
   -  ชุมชนโนนหนามแดง 
   -  ชุมชนโนนพิมาน 
 หมู่ที่  ๑๕ บ้านตลาดแคตะวันออก มี ๒ ชุมชน คือ 
   -  ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ 
   -  ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต ้
 

การเลือกตั้ง 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค  มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร คือ ประชาชน                   

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการก าหนดนโยบาย และแผนการบริหารงานท้องถิ่น โดยการจัดตั้ง
คณะกรรมการชุมชนประจ าแต่ละชุมชน  การแสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะในการประชาคมในโอกาสต่าง ๆ  
เช่น การประชาคมเพ่ือการวางแผนพัฒนาเทศบาล  การประชาคมเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน  หรือการประชุมตาม
โครงการเทศบาลพบประชาชน  นอกจากนี้เทศบาลยังได้เปิดช่องทางเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  โดยการ
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สายด่วน (Hotline) นายกฯ จัดท า Website ของเทศบาลเอง ชื่อ 
“www.taladkae.go.th” และมีตู้รับความคิดเห็น 
 



๖ 
 

 

 

1.3 ประชากร 
 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ล าดับที่ ชุมชน ชาย หญิง รวม 
1 ส าโรงตะวันออก 244 257 501 
2 ส าโรงตะวันตก 256 275 531 
3 ตลาดแค 126 153 279 
4 ชาววัง 162 172 334 
5 ตะขบ 123 129 252 
6 สระแทด 83 123 206 
7 โนนพิมาน 205 214 419 
8 โนนหนามแดง 202 203 405 
9 ตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ 115 123 238 

10 ตลาดแคตะวันออกฝั่งใต ้ 94 128 222 
รวม 1,610 1,777 3,387 

 
 

ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ที ่  หมู่บ้าน 
จ านวน
หลังคา
เรือน 

จ านวนประชากรอายุ (ปี) 
รวม 

เพศ 
๐- ๖ ๗ – ๑๒ ๑๓-๑๗ ๑๘-๖๐ < ๖๐ ชาย หญิง 

๑ ส าโรง  354 54 72 59 672 175 1,032 500 532 
๒ ตลาดแค  218 36 46 32 384 115 613 288 325 
๓ ตะขบ 81 19 17 15 158 43 252 123 129 
๔ สระแทด 49 11 21 14 130 30 206 83 123 
๕ สามแยก

ตลาดแค 
367 42 59 47 533 143 824 407 417 

๖ ตลาดแค
ตะวันออก 

167 25 26 27 287 69 460 209 251 

รวม 1,236 187 241 194 2,164 601 3,387 1,610 1,777 
(ข้อมูล:ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลตลาดแค ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕9) 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามเพศและอายุ 

ที ่  หมู่บ้าน 
อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป 

(รวม) 
ชาย หญิง 

๑ ส าโรง  847 407 440 
๒ ตลาดแค  499 230 269 
๓ ตะขบ 201 96 105 
๔ สระแทด 160 68 92 
๕ สามแยกตลาดแค 676 328 348 
๖ ตลาดแตะวันออก 382 172 210 

รวม 2,765 1,301 1,464 

(ข้อมูล:ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลตลาดแค ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕9) 
 



๗ 
 

 

 

 

จ านวนประชากรแยกตามชุมชนที่อาศัยอยู่จริง 

ล าดับ หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
๑ ส าโรงตะวันตก 78 132 161 293 
๒ ส าโรงตะวันออก 151 237 253 490 
๓ ตลาดแค 91 133 158 291 
๔ ชาววัง 33 66 60 126 
๕ ตะขบ 60 95 105 200 
๖ สระแทด 44 62 98 160 
๗ โนนพิมาน 123 231 231 462 
๘ โนนหนามแดง 73 122 127 249 
๙ ตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ 76 83 95 178 

๑๐ ตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ 50 72 71 143 
รวม 779 1,233 1,359 2,592 

(ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานระดับต าบล (จปฐ. ปี ๒๕๕9) 
 

1.4 สภาพทางสังคม   

การศึกษา 
เทศบาลต าบลตลาดแค มีโรงเรียนในสังกัด คือ โรงเรียนเทศบาลตลาดแค เปิดท าการเรียนการสอนในระดับชั้น
ปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษา จ านวนนักเรียน 

ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาล ๑ 
อนุบาล ๒ 
อนุบาล ๓ 

๒ 
๒ 
๒ 

19 
28 
20 

20 
27 
16 

39 
55 
36 

รวม ๖ 67 63 ๑30 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ 
ประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ 

๒ 
๒ 
2 
2 
2 
2 

๒3 
๒4 
22 
24 
15 
23 

13 
25 
16 
14 
27 
17 

36 
49 
38 
38 
42 
40 

รวม 12 ๑31 ๑12 ๒43 
รวมทั้งสิ้น 18 ๑98 ๑75 ๓73 

(ข้อมูลสถิตโิรงเรียนเทศบาลตลาดแค ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕9) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค จัดตั้งเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เปิดรับนักเรียนในระดับก่อน
ปฐมวัยเป็นปีแรก ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ จ านวนนักเรียน 

ช่วงอายุ จ านวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
๒  ขวบ 2 ๑3 17 30 
รวม 2 13 17 30 

(ข้อมูล:กองการศึกษา ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕9) 



๘ 
 

 

 

โรงเรียนเทศบาลตลาดแค มีอาคารสถานที่เพ่ืออ านวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ดังนี้ 
 ๑. อาคาร ๑ (อนุบาล ๘ ห้องเรียน)  จ านวน  ๑ หลัง 
 ๒. อาคาร ๒ (อนุบาล ๔ ห้องเรียน)  จ านวน  ๑ หลัง 
 ๓. อาคาร ๓ (๔/๑๒ ห้องเรียน)   จ านวน  ๑ หลัง  
 ๔. อาคาร ๔ (อาคารอเนกประสงค)์  จ านวน  ๑ หลัง 
 5. อาคาร 5 (4/12 ห้องเรียน)   จ านวน  1 หลัง 
 6. โรงประกอบอาหาร    จ านวน  ๑ หลัง 
 7. ห้องสมุดโรงเรียน    จ านวน  1  หลัง 
นอกจากนี ้ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคยังมีโรงเรียนอีก ๒ แห่ง คือ 

๑. โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๒. โรงเรียนอนุบาลตลาดแค สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมาเขต ๑ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงอนุบาล 
๓  และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

สาธารณสุข 
เทศบาลต าบลตลาดแค  มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประชาชน ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่
สมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสาธารณสุขให้มีคุณภาพและการบริการอย่างทั่วถึง โดยมีผลการด าเนินการงาน
ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. อบรมให้ความรู้กลุ่มเสี่ยง 
 ๒. กวดขันการดูแลรักษาความสะอาดภายในตลาดสดและดูแลสภาพแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ให้มีความ
สะอาดเรียบร้อย 
 ๓. รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และโรคติดต่ออ่ืนๆ 
 ๔. โครงการสร้างเสริมสุขภาพ  เทศบาลต าบลตลาดแค ได้เล็งเห็นความส าคัญของการมีสุขภาพที่ดีของ
ประชาชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญ จึงได้มีโครงการดูแลสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนตั้งแต่แรกเกิด และต่อเนื่องจนถึงวัยสูงอายุ เช่น โครงการเยี่ยมทารกและมารดาหลังคลอด/โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกายแบบเต้นแอโรบิก ในกลุ่มผู้สนใจ (ทุกเพศทุกวัย) และโครงการส่งเสริม
สุขภาพ ซึ่งจะมีการเต้นแอโรบิก ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ที่ลานอเนกประสงค์ หน้าส านักงานเทศบาลต าบลตลาดแค   

ด้านสถานที่ ปจัจุบันในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคมสีถานที่ที่ให้บริการด้านสาธารณสุข ดังนี้ 
-  ศูนย์บริการสาธารณสุข  จ านวน  ๑ แห่ง 
-  สถานพยาบาลเอกชน  จ านวน  2 แห่ง 
-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จ านวน  - แห่ง 
 

ด้านการรักษาพยาบาล ประชาชนประมาณร้อยละ ๙๕ ใช้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตลาดแค)  

ด้านบุคลากร โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ให้บริการสาธารณสุข ปฏิบัติงานจ านวน ๑8 คน ดังนี้ 
๑. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน  ๑ คน 
๒. นักวิชาการสาธารณสุข    จ านวน  3 คน 
 
 



๙ 
 

 

 

 
๓. พยาบาลวิชาชีพ    จ านวน  4 คน 
๔. เจ้าพนกังานสาธารณสุข   จ านวน  2 คน 
๕. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม    จ านวน  ๑ คน 
๖. พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย   จ านวน  ๓   คน 
๗. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย    จ านวน  ๑ คน 
8. เจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย   จ านวน  1 คน 
9. อ่ืนๆ (ถ้ามี)     จ านวน  - คน 
 

ด้านสุขภาพ (เรียงล าดับ ๕ โรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค) 
 ๑. อุจจาระร่วง  จ านวน    12  คน 
 ๒. สุกใส   จ านวน      1  คน 

๓. ปอดบวม  จ านวน      1  คน 
๔. ไข้เลือดออก  จ านวน      1  คน 
๕. ไข้หวัดใหญ ่  จ านวน      1  คน 
(ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตลาดแค ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕9) 

 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการป้องกันและระงับเหตุ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนป้องกันและระงับภัยที่เกิดขึ้นในแต่ละประเภทเป็นการเฉพาะ ภัยประเภทต่างๆ 
ดังกล่าวได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย อุบัติภัย ภัยจากสารเคมี ภัยจากเหตุประท้วงของม็อบต่างๆ ภัยจาก 
สงคราม เป็นต้น ซึ่งภัยประเภทต่างๆ เหล่านี้มีสาเหตุและพ้ืนที่เกิดเหตุไม่เฉพาะแต่ภายในเขตเทศบาลต าบล
ตลาดแคเท่านั้น แต่ยังสามารถเกิดขึ้นได้ในพ้ืนที่ติดต่อและใกล้เคียงเขตเทศบาลอีกด้วย ซึ่งเทศบาลต าบล                 
ตลาดแค จ าเป็นต้องออกให้ความช่วยเหลือเมื่อมีการร้องขอและมีค าสั่งให้ปฏิบัติ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึน ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยไว้เป็นการล่วงหน้า  

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 รถที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - รถดับเพลิงชนิดถังน้ าในตัว จ านวน     ๒ คัน 
  - รถบรรทุกน้ า   จ านวน     ๓ คัน 
  - รถตรวจการณ ์   จ านวน     ๑ คัน 
  - รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  จ านวน   1   คัน 
  รวมทั้งสิ้น   จ านวน     7 คัน 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 เทศบาลต าบลตลาดแคอยู่ในเขตความรับผิดชอบของที่ท าการต ารวจชุมชนต าบลธารปราสาท ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมี
เจ้าหน้าที่ประจ าการที่เป็นข้าราชการต ารวจ จ านวน ๕ นาย ที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด 

 
 
 
 



๑๐ 
 

 

 

การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
เทศบาลต าบลตลาดแค มีการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในพ้ืนที่ให้มีหลักประกันทางสังคมและเศรษฐกิจขั้น
พ้ืนฐาน โดยการขยายหลักประกันทางรายได้ขั้นพ้ืนฐานให้กับคนพิการและผู้สูงอายุให้มีโอกาสในการเข้าถึง
หลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ซึ่งเทศบาลต าบลตลาดแค ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

- จา่ยเบี้ยยังชีพผู้พิการ  จ านวน     99 คน จ านวนเงินคนละ  800 บาทต่อเดือน 
- จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ านวน   583 คน    

อายุ ๖๐ – ๖๙ ป ี จ านวน   313 คน จ านวนเงินคนละ   600 บาทต่อเดือน 
อายุ ๗๐ – ๗๙ ป ี จ านวน   161 คน จ านวนเงินคนละ   700 บาทต่อเดือน 
อายุ ๘๐ – ๘๙ ป ี จ านวน    102 คน จ านวนเงินคนละ   800 บาทต่อเดือน 
อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป  จ านวน      7 คน จ านวนเงินคนละ 1,000 บาทต่อเดือน 

- รายชื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ ๒๕๕9 (ไม่ปรากฏ)  
นอกจากนี้ ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคยังมีศูนย์กิจกรรมผู้สูงอายุ ๑ แห่ง   

(ข้อมูล:กองสวัสดิการสังคม ณ เดือนตุลาคม 2559) 
 

1.5 ระบบบริการพื้นฐาน 
การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมติดต่อภายในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยการคมนาคมทางบก  

โดยมีถนนคอนกรีต ถนนหินคลุก ถนนลูกรัง และถนนดิน สภาพการโดยรวมใช้การได้ดี รวมความยาวของถนน
ทุกประเภทเป็นระยะทาง ๑๘.๙๑ กิโลเมตร และยังมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตัดผ่านเขตเทศบาล                    
ตามแนวเหนือ – ใต้ ถนนภายในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค ประกอบด้วย 

๑. ถนนคอนกรีต จ านวน ๔๒ สาย ความยาวรวม ๑๒.๕๐๖ กิโลเมตร ประกอบด้วย 
ล าดับ ชื่อ จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด ความยาว 

(กิโลเมตร) 
๑ ถนนเทศบาลซอย  ๑ ถนนเทศบาลซอย ๑ ช่วง กม.๐+

๑๖๐ 
เขตติดต่อ อบต.ธาร
ปราสาท 

๐.๙๔๐ ม. 

๒ ถนนเทศบาลซอย  ๒ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ช่วง 
กม.๑๙๖+๙๐๐ 

ถนนเทศบาลซอย ๒ ช่วง 
กม.๐+๔๓๕ 

๐.๔๓๕ 

๓ ถนนเทศบาลซอย  ๓ ถนนเทศบาลซอย ๒ ช่วง กม.๐+
๔๖๐ 

ถนนวิศาลยติกิจ ช่วง กม. 
๐+๒๒๐ 

๐.๔๓๐ ม. 

๔ ถนนเทศบาลซอย  ๔ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ช่วง 
กม.๑๙๗+๔๑๐ 

สระน้ าหนองข่อย ๓๘๐ ม. 

๕ ถนนเทศบาลซอย  ๔/๑ ถนนเทศบาลซอย ๔ ชว่ง กม.๐+๕๓๕ สุดซอยตัน ๐.๐๒๕ ม. 
๖ ถนนเทศบาลซอย  ๔/๒ ถนนเทศบาลซอย ๔ ชว่ง กม.๐+๕๖๐ สุดซอยตัน ๐.๐๖๐ ม. 
๗ ถนนเทศบาลซอย  ๔/๓ ถนนเทศบาลซอย ๔ ช่วง กม.๐+

๖๘๐ 
ถนนเทศบาลซอย ๑๑/๑ 
ช่วง กม.๐+๐๖๐ 

๐.๐๖๕ ม. 

๘ ถนนเทศบาลซอย  ๔/๔ ถนนเทศบาลซอย ๔ ช่วง กม.๐+
๖๙๐ 

ถนนเทศบาลซอย ๑๙ ช่วง 
กม.๐+๔๕๗ 

๐.๒๓๕ ม. 

๑๐ ถนนเทศบาลซอย  ๖ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ช่วง 
กม.๑๙๗+๕๗๔ 

ฝายน้ าล้นชุมชนตลาดแค
ตะวันออกฝั่งใต้ 

๐.๗๑๗ ม. 



๑๑ 
 

 

 

๑๑ ถนนเทศบาลซอย  ๗ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ช่วง 
กม.๑๙๗+๘๖๐ 

สุดเขตเทศบาล ๐.๙๑๓ ม. 

๑๒ ถนนเทศบาลซอย  ๗/๑  ถนนเทศบาลซอย ๗ ช่วง กม.๐+
๐๗๔ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๒ ช่วง กม.๑๙๗+๗๖๐ 

๐.๑๐๐ ม. 

๑๓ ถนนเทศบาลซอย  ๗/๓ ถนนเทศบาลซอย ๗ ช่วง กม.๐+
๗๘๐ 

ถนนเทศบาลซอย ๗ ช่วง 
กม.๐+๒๘๕ 

๐.๑๑๐ ม. 

๑๔ ถนนเทศบาลซอย  ๘ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ช่วง 
กม.๑๙๗+๗๒๐ 

ถนนเทศบาลซอย ๑๕ ช่วง 
กม.๐+๓๕๓ 

๐.๙๐๐ ม. 

๑๕ ถนนเทศบาลซอย  ๙/๒ ถนนเทศบาลซอย ๙/๒ ช่วง กม.๐+
๑๔๐ 

ถนนเทศบาลซอย ๙/๒ ช่วง 
กม.๐+๒๘๐ 

๐.๑๔๐ ม. 

๑๖ ถนนเทศบาลซอย  ๙/๔ ถนนเทศบาลซอย ๙/๓ ช่วง กม.๐+
๑๓๕ 

บ้านนายไหล ภูอินทร์ ๐.๐๖๕ ม. 

๑๗ ถนนเทศบาลซอย ๙/๕ ถนนเทศบาลซอย ๙/๓ ช่วง กม.๐+
๑๔๕ 

บ้านนายเสงี่ยม เอ่ียมละออ ๐.๐๓๕ ม. 

๑๘ ถนนเทศบาลซอย  ๙/๖ ถนนเทศบาลซอย ๙/๓ ช่วง กม.๐+๔๑๕ บ้านนายค า ห่างกลาง ๐.๐๔๐ ม. 
๑๙ ถนนเทศบาลซอย  ๙/๗ ถนนเทศบาลซอย ๙/๒ ช่วง กม.๐+๑๙๒ บ้านนายเทียน ศรีนาค ๐.๐๔๕ ม. 

๒๐ ถนนเทศบาลซอย  ๙/๘ ถนนเทศบาลซอย ๙/๒ ช่วง กม.๐+
๒๗๒ 

บ้านนายมานิตย์ เป็นซอ ๐.๐๓๐ ม. 

๒๑ ถนนเทศบาลซอย  ๑๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖ 
ช่วง กม.๐+๔๕๔ 

ถนนเทศบาลซอย ๔ ช่วง 
กม.๐+๗๓๓ 

๐.๑๓๖ ม. 

๒๒ ถนนเทศบาลซอย ๑๑/๑ ถนนเทศบาลซอย ๑๑ ช่วง กม.๐+
๐๗๕ 

ถนนเทศบาลซอย ๔ ช่วง 
กม.๐+๖๘๕ 

๐.๑๐๐ ม. 

๒๓ ถนนเทศบาลซอย ๑๑/๒ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖ 
ช่วง กม.๐+๕๕๕ 

ซอยตัน ๐.๐๔๓ ม. 

๒๔ ถนนเทศบาลซอย ๑๒ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖ 
ช่วง กม.๐+๕๒๒ 

บ้านนายเชิด สินใหม่ ๐.๑๐๐ ม. 

๒๕ ถนนเทศบาลซอย ๑๓ ถนนวิศาลยติกิจ ช่วง กม.๐+๖๖๐ เขตติดต่อ อบต.ธารปราสาท ๑.๒๐๐ ม. 
๒๖ ถนนเทศบาลซอย ๑๓/๔ ถนนเทศบาลซอย ๑๓ ช่วง กม.๑+

๐๒๐ 
ถนนเทศบาลซอย ๑๓/๔ 
ช่วง กม.๐+๐๘๐  

๐.๐๘๐ ม. 

๒๗ ถนนเทศบาลซอย ๑๔ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖ 
ช่วง กม.๐+๓๔๙ 

ถนนเทศบาลซอย ๑๐ ช่วง 
กม.๐+๑๐๔ 

๑๒๐ ม. 

๒๘ ถนนเทศบาลซอย ๑๕ สะพานวัดตลาดแค เขตติดต่อ อบต.ธารปราสาท ๑๒๐ ม. 
๒๙ ถนนเทศบาลซอย ๑๖ ถนนเทศบาลซอย ๖ ช่วง กม.๐+

๒๓๖ 
ฝายน้ าล้นชุมชนตลาดแค
ตะวันออกฝั่งใต้ 

๘๕ ม. 

๓๐ ถนนเทศบาลซอย ๑๗ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ช่วง 
กม.๑๙๘+๐๖๔ 

ถนนเทศบาลซอย ๑๐ ช่วง 
กม.๐+๑๐๔ 

๒๕ ม. 

๓๑ ถนนเทศบาลซอย ๑๗/๑ ถนนเทศบาลซอย ๑๗ ช่วง กม.๐+
๐๗๐ 

ถนนเทศบาลซอย ๑๗/๑ 
ช่วง กม.๐+๐๔๐ 

๖๐ ม. 

๓๒ ถนนเทศบาลซอย ๑๘ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ช่วง 
กม.๑๙๗+๙๒๕ 

ถนนเทศบาลซอย ๑๑/๑ 
ช่วง กม. ๐+๐๖๐ 

๖๕ ม. 



๑๒ 
 

 

 

๓๓ ถนนเทศบาลซอย ๑๙ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖ 
ช่วง กม.๐+๘๘๐ 

ถนนเทศบาลซอย ๘ ช่วง 
กม. ๐+๓๔๙ 

๒๓๕ ม. 

๓๔ ถนนเทศบาลซอย ๒๐ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ช่วง 
กม.๑๙๗+๕๕๔ 

ถนนเทศบาลซอย ๖ ช่วง 
กม.๐+๒๓๕ 

๑๐๐ ม. 

๓๕ ถนนเทศบาลซอย ๒๐/๑ ถนนเทศบาลซอย ๒๐ ช่วง กม.๐+
๐๖๕ 

ถนนวิศาลยติกิจ ช่วง กม. 
๐+๒๑๐ 

๑๑๐ ม. 

๓๖ ถนนเทศบาลซอย ๒๐/๒ ถนนเทศบาลซอย ๒๐ ช่วง กม.๐+
๐๙๗ 

ถนนเทศบาลซอย ๕ ช่วง 
กม. ๐+๑๔๒ 

๑๔๐ ม. 

๓๗ ถนนเทศบาลซอย ๒๐/๓ ถนนเทศบาลซอย ๒๐ ชว่ง กม.๐+๑๔๐ ถนนเทศบาลซอย ๒๐/๑ ช่วง กม.๐+๐๘๐ ๐.๐๘๕ ม. 
๓๘ ถนนเทศบาลซอย ๒๒ ถนนเทศบาลซอย ๑๓ ช่วง กม.๐+

๗๕๕ 
ริมธารปราสาท ๐.๑๒๗ ม. 

๓๙ ถนนเทศบาลซอย ๒๓ ถนนเทศบาลซอย ๑๓ ช่วง กม.๐+
๕๑๐ 

สะพานบ้านตะขบ ๐.๑๕๐ ม. 

๔๐ ถนนเทศบาลซอย ๒๓/๑ ถนนเทศบาลซอย ๒๓ ช่วง กม. ๐+
๑๐๐ 

ริมธารปราสาท ๐.๑๔๕ ม. 

๔๑ ถนนเทศบาลซอย ๒๕ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ช่วง 
กม.๑๙๖+๖๙๔ 

บ้านนายด ารง สุขใหญ่ ๐.๕๑๐ ม. 

๔๒ ถนนเทศบาลซอย ๒๖ ฝายน้ าล้นชุมชนตลาดแคตะวันออก
ฝั่งใต้ 

สุดเขตเทศบาล ๐.๒๖๐ ม. 

43 ถนนเทศบาลซอย 9/9 ถนนเทศบาลซอย 9/9 ช่วง กม.
0+000 

บ่อขยะใหม่ 1+100 

๒. ถนนแอสฟัลติก จ านวน ๑๐ สาย ความยาวรวม ๒.๙๘๑ กิโลเมตร  ประกอบด้วย 
ล าดับ ชื่อ จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด ความยาว 

(กิโลเมตร) 
๑ ถนนเทศบาลซอย ๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ช่วง 

กม.๑๙๖+๘๑๐ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๒๐๖ ช่วง กม.๐+๖๘๐ 

๐.๑๖๐ ม. 

๒ ถนนเทศบาลซอย ๒ ถนนเทศบาลซอย ๒ ช่วง กม.๐+
๔๓๕ 

ถนนเทศบาลซอย ๙/๑ ช่วง 
กม.๐+๐๐๐ 

๐.๐๙๕ ม. 

๓ ถนนเทศบาลซอย ๔ สระหนองข่อย ถนนเทศบาลซอย ๑ ช่วง 
กม.๐+๑๖๐ 

๐.๖๒๐ ม. 

๔ ถนนเทศบาลซอย ๙ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ช่วง 
กม.๑๙๗+๔๐๐ 

หน้าวัดตลาดแค ๐.๑๖๐ ม. 

๕ ถนนเทศบาลซอย ๙/๑ ถนนเทศบาลซอย ๙ ช่วง กม.๐+
๑๖๐ 

ถนนเทศบาลซอย ๑ ช่วง 
กม.๐+๑๕๘ 

๐.๓๒๐ ม. 

๖ ถนนเทศบาลซอย ๙/๒ ถนนเทศบาลซอย ๙ ช่วง กม. ๐+
๑๖๐ 

ถนนเทศบาลซอย ๙/๓ ช่วง 
กม.๐+๗๒๐ 

๐.๑๔๐ ม. 

๗ ถนนเทศบาลซอย ๙/๓ ถนนเทศบาลซอย ๙/๑ ช่วง กม.๐+
๐๗๐ 

ถนนเทศบาลซอย ๙/๒ ช่วง 
กม.๐+๑๔๐ 

๐.๗๒๐ ม. 

๘ ถนนเทศบาลซอย ๑๐ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖ 
ช่วง กม.๐+๓๕๐ 

ถนนเทศบาลซอย ๔ ช่วง 
กม.๐+๔๗๐ 

๐.๑๐๖ ม. 



๑๓ 
 

 

 

๙ ถนนวิศาลยติกิจ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ช่วง 
กม.๑๙๗+๔๐๐ 

หน้าวัดตลาดแค ๐.๕๒๘ ม. 

๑๐ ถนนเทศบาลซอย  ๒๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ช่วง 
กม.๑๙๖+๓๔๐ 

ถนนเทศบาลซอย ๒ ช่วง 
กม.๐+๔๓๘ 

๐.๑๓๒ ม. 

3. ถนนหินคลุก/ลูกรัง จ านวน ๑0 สาย ความยาวรวม ๒.๔๖๕ กิโลเมตร  ประกอบด้วย 
 

ล าดับ ชื่อ จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด ความยาว 
(กิโลเมตร) 

๑ ถนนเทศบาลซอย ๗/๔ ถนนเทศบาลซอย ๗ ช่วง กม.๐+
๕๑๕ 

ซอยตัน ๐.๐๔๐ ม. 

๒ ถนนเทศบาลซอย ๙/๒ ถนนเทศบาลซอย ๙/๒ ช่วง กม.๐+๒๘๐ ซอยตัน ๐.๐๕๐ ม. 
3 ถนนเทศบาลซอย ๑๓/๑ ถนนเทศบาลซอย ๑๓ ช่วง กม.๐+

๖๔๕ 
ถนนเทศบาลซอย ๒๓ ช่วง 
กม.๐+๑๕๐ 

๐.๑๔๐ ม. 

4 ถนนเทศบาลซอย ๑๓/๒ ถนนเทศบาลซอย ๑๓ ช่วง กม.๐+
๘๑๕ 

ริมล าธารปราสาท ๐.๑๒๐ ม. 

5 ถนนเทศบาลซอย ๑๓/๓ ถนนเทศบาลซอย ๑๓ ช่วง กม.๐+
๙๑๕ 

บ้านเฟื้อง สาทกลาง ๐.๐๘๕ ม. 

6 ถนนเทศบาลซอย ๑๕/๑ ถนนเทศบาลซอย ๑๕ ช่วง กม.๐+
๐๐๐ 

บ้านนางประกอบ เศีนรขุดทน ๐.๑๕๐ ม. 

7 ถนนเทศบาลซอย ๑๕/๒ ถนนเทศบาลซอย ๑๕ ช่วง กม.๐+
๔๗๐ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๒ ช่วง กม.๑๙๘+๖๒๕ 

๐.๙๐๐ ม. 

8 ถนนเทศบาลซอย ๑๗/๑ ถนนเทศบาลซอย ๑๗/๑ ช่วง กม. 
๐+๐๔๐ 

สุดซอย ๐.๐๔๐ ม. 

9 ถนนเทศบาลซอย ๑๒๔ ถนนเทศบาลซอย ๑๓ ช่วง กม. ๐+
๒๗๐ 

ซอยตัน ๐.๑๐๐ ม. 

๑0 ถนนเทศบาลซอย ๒๗ ถนนเทศบาลซอย ๖ ช่วง กม. ๐+
๑๖๕ 

บ้านนางสาวดวงศิลา ขาว
นอก 

๐.๑๘๐ ม. 

   4.  ถนนดิน จ านวน ๑ สาย ความยาวรวม ๐.๐๓๐ กโิลเมตร  ประกอบด้วย 
 

ล าดับ ชื่อ จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด ความยาว 
(กิโลเมตร) 

๑ ถนนเทศบาลซอย ๗/๒ ถนนเทศบาลซอย ๗ ช่วง กม.๐+
๑๘๐ 

ซอยตัน ๐.๐๓๐ ม. 

(ข้อมูล:กองช่าง ทต.ตลาดแค ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕9) 
 
 
 
 

 



๑๔ 
 

 

 

การไฟฟ้า 
 ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค ประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง  

๑. ไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งภายในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค  ประกอบด้วย 
 

ล าดับ บริเวณที่ติดตั้ง/จุด ชุมชนที่ได้รับประโยชน์ 
๑ ถนนเทศบาลซอย ๑  - เขตติดต่อ อบต.ธารปราสาท ชุมชนโนนพิมาน 
๒ ถนนเทศบาลซอย ๒  - ถนนวิศาลยติกิจ ชุมชนโนนหนามแดง 
๓ ถนนเทศบาลซอย ๓  - ถนนวิศาลยติกิจ ชุมชนโนนหนามแดง 
๔ ถนนเทศบาลซอย ๔  - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖ (ตลาดแค –  

พิมาย) 
ชุมชนส าโรงตะวันออก 

๕ ถนนเทศบาลซอย ๕  - ถนนวิศาลยติกิจ ชุมชนตลาดแค 
๖ ถนนเทศบาลซอย ๖  - ฝายน้ าล้นชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ 
๗ ถนนเทศบาลซอย ๗  - สุดเขตเทศบาล ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ 
๘ ถนนเทศบาลซอย ๘  - ถนนเทศบาลซอย ๗ ชุมชนชาววัง 
๙ ถนนเทศบาลซอย ๙  - ถนนเทศบาลซอย ๙/๑ ชุมชนส าโรงตะวันตก 

๑๐ ถนนเทศบาลซอย ๙/๑  - ถนนเทศบาลซอย ๑ ชุมชนโนนพิมาน 
๑๑ ถนนเทศบาลซอย ๙/๒  - ทางเข้าบ้านนายสัมฤทธิ์  ชาติโนนสูง ชุมชนโนนพิมาน 
๑๒ ถนนเทศบาลซอย ๙/๓  - ถนนเทศบาลซอย ๙/๒ ชุมชนโนนพิมาน 
๑๓ ถนนเทศบาลซอย ๙/๔  - บ้านนายไหล ภูอินทร์ ชุมชนโนนพิมาน 
๑๔ ถนนเทศบาลซอย ๙/๕  - บ้านนายค า  ห่างกลาง ชุมชนโนนพิมาน 
๑๕ ถนนเทศบาลซอย ๙/๗  - บ้านนายเทียน  ศรีนาค ชุมชนโนนพิมาน 
๑๖ ถนนเทศบาลซอย ๙/๘  - บ้านนายมานิตย์  เป็นซอ ชุมชนโนนพิมาน 
๑๗ ถนนเทศบาลซอย ๑๐  - ถนนเทศบาลซอย ๔ ชุมชนส าโรงตะวันออก 
๑๘ ถนนเทศบาลซอย ๑๑  - ถนนเทศบาลซอย ๔ ชุมชนส าโรงตะวันออก 
๑๙ ถนนเทศบาลซอย ๑๒  - บ้านนายเชิด  สินใหม่ ชุมชนส าโรงตะวันตก 
๒๐ ถนนเทศบาลซอย ๑๓  - เขตติดต่อ อบต.ธารปราสาท ชุมชนตะขบ 
๒๑ ถนนเทศบาลซอย ๑๓/๑  - ซอยตัน ชุมชนตะขบ 
๒๒ ถนนเทศบาลซอย ๑๓/๒  - ริมล าธารปราสาท ชุมชนตะขบ 
๒๓ ถนนเทศบาลซอย ๑๓/๓  - บ้านนางเฟ้ือง สาทกลาง ชุมชนตะขบ 
๒๔ ถนนเทศบาลซอย ๑๓/๔  - ซอยตัน ชุมชนตะขบ 
๒๕ ถนนเทศบาลซอย ๑๔  - ถนนเทศบาลซอย ๑๐ ชุมชนส าโรงตะวันออก 
๒๖ ถนนเทศบาลซอย ๑๕  - เขตติดต่อ อบต.ธารปราสาท ชุมชนสระแทด 
๒๗ ถนนเทศบาลซอย ๑๗  - บ้านนายสวัสดิ์  สูญกลาง ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ 
๒๘ ถนนเทศบาลซอย ๑๘  - ถนนเทศบาลซอย ๘ ชุมชนชาววัง 
๒๙ ถนนเทศบาลซอย ๒๐  - ถนนวิศาลยติกิจ  ชุมชนตลาดแค 
๓๐ ถนนเทศบาลซอย ๒๐/๑  - ถนนเทศบาลซอย ๕ ชุมชนตลาดแค 
๓๑ ถนนเทศบาลซอย ๒๐/๒  - ถนนเทศบาลซอย ๒๐/๑ ชุมชนตลาดแค 
๓๒ ถนนเทศบาลซอย ๒๐/๓  - ถนนเทศบาลซอย ๒๐/๒ ชุมชนตลาดแค 
๓๓ ถนนเทศบาลซอย ๒๑  - ถนนเทศบาลซอย ๒ ชุมชนโนนหนามแดง 
๓๔ ถนนเทศบาลซอย ๒๒  - ริมธารปราสาท ชุมชนตะขบ 
๓๕ ถนนเทศบาลซอย ๒๓  - สะพานข้ามล าธารปราสาท ชุมชนตะขบ 



๑๕ 
 

 

 

๓๖ ถนนเทศบาลซอย ๒๓/๑  - ริมธารปราสาท ชุมชนตะขบ 
๓๗ ถนนเทศบาลซอย ๒๖  - สุดเขตเทศบาล ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ 
๓๘ ถนนเทศบาลซอย ๒๗  - บ้านนางสาวดวงศิลา  ขาวนอก ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ 
39 ถนนเทศบาลซอย 19  - ทางเข้าบ่อบ าบัดเทศบาลต าบลตลาดแค ชุมชนส าโรงตะวันออก 
40 ไหล่ทางถนนมิตรภาพ – ช่วงบ้านคุณสมเกียรติ  ตันดิลกตระกูล ชุมชนส าโรงตะวันออก 

(ข้อมูล : กองช่าง ทต.ตลาดแค ณ เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕9)  
 

การประปา 
 ในปัจจุบันเทศบาลต าบลตลาดแคมีระบบประปาจ านวน ๑ แห่ง ซึ่งให้บริการประชาชนผู้ใช้น้ าในเขต
เทศบาลจ านวน ๖ หมู่บ้าน และนอกเขตพ้ืนที่บางส่วนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

- ปริมาณการใช้น้ าของประชาชนในพื้นท่ีให้บริการประมาณ    600 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
- จ านวนครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้ทั้งหมด  จ านวน  ๑,187 ครัวเรือน 
- จ านวนครัวเรือนพ้ืนที่ใช้น้ าประปาใกล้เคียง  
หรือนอกเขตเทศบาลฯ    จ านวน    ๑81 ครัวเรือน 
- ปริมาณการผลิตน้ าประปาที่สามารถผลิตได้ประมาณ   1,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
- อัตราค่าน้ าประปา    หน่วยละ            ๖ บาท 
- การบริหารกิจการประปาเทศบาลต าบลตลาดแค ด าเนินการตามเทศบัญญัติ  เรื่องการบริหารกิจการ

ประปา พ.ศ.๒๕๔๓ 
(ข้อมูล:กองการประปา ทต.ตลาดแค ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕9) 

โทรศัพท์และไปรษณีย์ 
 -  ในปัจจุบันมีที่ท าการไปรษณีย์ จ านวน ๑ แห่ง ให้บริการประชาชนภายในเขตต าบลธารปราสาท 
 -  มีโทรศัพท์สาธารณะที่ให้บริการประชาชน จ านวน      ๖ จุด 
 -  โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) มีเกือบทุกครัวเรือนโดยเฉพาะปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและก้าวเข้าสู่ระบบ 4 G ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีระบบความเร็วสูง จึงท าให้การ
ติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 -  มีเครือข่ายวิทยุสื่อสาร จ านวน ๓ เครือข่าย ซึ่งเป็นของที่ท าการต ารวจชุมชนต าบลธารปราสาท    
หมวดการทางอ าเภอโนนสูง (ตลาดแค) และส านักงานเทศบาลต าบลตลาดแค ซึ่งมีไว้ใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
1.6 ระบบเศรษฐกิจ   

การเกษตร 
ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ท านา) ซึ่งเป็นรายได้หลักของประชาชน โดยมีพ้ืนที่ส าหรับใช้ท า

เกษตรกรรมจ านวนประมาณ ๓,๔๔๕ ไร่ มีจ านวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ท านา) จ านวน ๗๙๐   
ครัวเรือน หรือประมาณ ๒,๕๐๐ คน ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญคือ ข้าวจ้าว มีมูลค่าผลผลิตประมาณ ๓๐๐  
กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมจะมีส่วนน้อยมาก เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่จะได้มาจากสมาชิก
ในครอบครัวและปัจจุบันประชาชนจะน าเครื่องทุ่นแรงเข้ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นรถไถนา รถเกี่ยวข้าว ซึ่งจะช่วยให้
ท างานได้เร็วขึ้น มีผลให้ความต้องการแรงงานลดลง 

 
 
 
 



๑๖ 
 

 

 

การประมง 
ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคท าการจับปลาจากแหล่งน้ าธรรมชาติไว้บริโภคในครัวเรือน  
 

การปศุสัตว์ 
 ประชากรที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์  ส่วนใหญ่จะท าในรูปอาชีพเสริมนอกเหนือจากการประกอบอาชีพ
หลัก  โดยจะเลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคในครัวเรือน เช่น สุกร ไก่ เป็ด ปลา และโค  ส่วนที่เหลือจากการบริโภคจึงจะ
น าออกจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมต่อไป 
 

การบริการ 
1.  คลินิก         จ านวน   -   แห่ง 

 2.  ร้านตัดผม       จ านวน   9  แห่ง 
 3.  ธุรกิจจ าหน่ายสังฆภัณฑ์       จ านวน   ๑   แห่ง 
 4.  ร้านถ่ายรูป        จ านวน   ๑   แห่ง 
 5.  โรงพิมพ์       จ านวน   ๑   แห่ง  
 

การท่องเที่ยว 
ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคไม่มีแหล่งท่องเที่ยว หรือพ้ืนที่ที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่อย่างใด 
 

อุตสาหกรรม 
ภายในเขตเทศบาลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม 
 

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ประชากรที่ประกอบอาชีพด้านการพาณิชยกรรมส่วนใหญ่จะท าในรูปของร้านค้าจ าพวกอาหารและการค้าปลีก
ของเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ประเภทธุรกิจการค้ามีจ านวน 81 แห่ง โดยแยกเป็น 
 ๑.  ธุรกิจร้านค้าอาหาร      จ านวน ๑4 แห่ง 
 ๒.  ธุรกิจร้านขายของช า      จ านวน ๓2 แห่ง 
 ๓.  ธุรกิจร้านขายปลีก-ส่ง และเครื่องอุปโภค-บริโภค    จ านวน   1 แห่ง 
 ๔.  ธุรกิจจ าหน่ายรถจักรยานยนต์และรถยนต์     จ านวน   3 แห่ง 
 ๕.  ธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์และซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์ จ านวน ๑1 แห่ง 
 ๖.  ธุรกิจการบริการปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง      จ านวน   ๒ แห่ง 
 ๗.  ธุรกิจจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง       จ านวน   2 แห่ง 
 ๘.  โรงสีข้าว       จ านวน   4  แห่ง 
 ๙.  คลินิก         จ านวน   -   แห่ง 
 ๑๐.  ร้านตัดผม       จ านวน   9  แห่ง 
 ๑๑.  ธุรกิจจ าหน่ายสังฆภัณฑ์       จ านวน   ๑   แห่ง 
 ๑๒.  ร้านถ่ายรูป        จ านวน   ๑   แห่ง 
 ๑๓.  โรงพิมพ์       จ านวน   ๑   แห่ง  
 อ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาให้ระบุ 

(ข้อมูล:กองสาธารณสุข ทต.ตลาดแค ณ เดือนกุมพาพันธ์ ๒๕๕9) 
 

 
 
 
 



๑๗ 
 

 

 

แรงงาน 
- ประชากรส่วนใหญ่จะท างานที่บริษัท เกลือพิมาย จ ากัด และบริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จ ากัด 

อ าเภอพิมาย ซึ่งทั้งสองบริษัทจะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่ายเกลือทั้งที่ใช้เพ่ือการบริโภค และเกลือที่
ใช้ในอุตสาหกรรม และประชาชนอีกส่วนหนึ่งจะไปท างานที่เขตอุตสาหกรรมสุรนารี  อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา  
 

1.7 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรกรรมและแหล่งน้ า) 
 

 ข้อมูลด้านการเกษตร 
เทศบาลต าบลตลาดแคมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ ๖.๘๙ ตารางกโิลเมตร หรือ ๔๓๐๖.๒๕ ไร่ ใช้ประโยชน์

เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร จ านวน  ๘๐% หรือ จ านวนประมาณ     ๖,985   ไร่ 
  -  พ้ืนที่ท าการเกษตร  หมู่ที่  ๑ จ านวน  ๑,325  ไร่ 
  -  พ้ืนที่ท าการเกษตร  หมู่ที่  ๒ จ านวน  ๒30  ไร่ 
  -  พ้ืนที่ท าการเกษตร  หมู่ที่  ๔ จ านวน  ๕60  ไร่ 
  -  พ้ืนที่ท าการเกษตร  หมู่ที่  ๑๑ จ านวน  ๑,635   ไร่ 
  -  พ้ืนที่ท าการเกษตร  หมู่ที่  ๑๒ จ านวน  850  ไร่ 
  -  พ้ืนที่ท าการเกษตร  หมู่ที่  ๑๕ จ านวน  ๒,375  ไร่ 
  

 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ประชาชนในเขตเทศบาลมีล าธารปราสาทใช้ในการเกษตรกรรม 
 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
เทศบาลใช้สระหนองสระแกผลิตน้ าประปา เพ่ืออุปโภคและบริโภค จ าหน่ายให้กับประชาชนหมู่บ้านใน

เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 
 

1.8 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  

การนับถือศาสนา 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดตลาดแคเป็นศูนย์รวมใน

การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และมีศาลเจ้า ๑ แห่ง 
 

ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน มีนาคม – เมษายน 
-  ประเพณีสู่ขวัญข้าว   ประมาณเดือน มีนาคม  
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  งานศาลเจ้าพ่อตลาดแค   ประมาณเดือน   ธันวาคม 

 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับใน

ครัวเรือน  วิธีการทอเสื่อจากต้นจันทบรู วิธีการท าไม้กวาดดอกหญ้า และวิธีการจับปลาธรรมชาติ  การใช้ปุ๋ย
คอก ปุ๋ยหมัก ภาษาถิ่น  พูดภาษาอิสาน      

สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วยบ้าง ได้แก่  

เสื่อที่ทอจากต้นจันทบรู  ตะกร้าเชือกฟาง  ไม้กวาดดอกหญ้า  
 

1.9 ทรัพยากรธรรมชาติ   

น้ า 
- มีสระน้ าสาธารณะ  จ านวน      ๓ แห่ง 

  - มีสระน้ าที่เป็นบ่อน้ าต้ืน  จ านวน    ๕๘ แห่ง 
- มีล าน้ าธารปราสาท กว้าง ๒๙ เมตร ความยาว ๒.๗๐ กิโลเมตร ไหลผ่านหมู่บ้าน  

จ านวน      ๔ หมู่บ้าน 
  - มีฝายน้ าล้น   จ านวน      ๑  แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านตลาดแคตะวันออก 
  - การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแหล่งน้ า เทศบาลใช้สระหนองสระแกผลิตน้ าประปา                   
เพ่ืออุปโภคและบริโภค จ าหน่ายให้กับประชาชนหมู่บ้านในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ส าหรับบ่อน้ าตื้น
และล าน้ าธารปราสาท ประชาชนใช้ในการท าการเกษตรกรรมและท าการประมง 

 

ป่าไม้ 
ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคไม่มีทรัพยากรป่าไม้ 
 

ภูเขา 
ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคไม่มีภูเขา 
 

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
- คุณภาพแหล่งน้ าและอากาศภายในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลตลาดแคจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จากที่ผ่าน ๆ 

มาอดีต ไม่ปรากฏว่ามีปัญหาด้านคุณภาพของแหล่งน้ า และอากาศเป็นมลพิษแต่อย่างใด   
- ปริมาณขยะมูลฝอยในปัจจุบัน ประมาณ ๑๐ ตัน/วัน 

 - มีการด าเนินการด้านการรักษาความสะอาด การปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บขยะ การส่งเสริมและ
การรณรงค์การปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ การอนุรักษ์พันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมให้เกษตรกรลดการ
ใช้สารเคมี ส่งเสริมการท าปุ๋ยสูตรธรรมชาติ โดยการจัดอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงานด้านระบบระบายน้ า 
การจัดการขยะแบบครบวงจร โดยการประสานงานร่วมกับสิ่งแวดล้อมภาค ๑๑ ในการให้ความรู้จัดเก็บขยะแบบ
ถูกวิธี การร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับประชาชนในชุมชน 

 
 

  
 
 
 

 



๑๙ 
 

ส่วนที ่2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 – 2560 
 

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  
1. โครงการที่อยู่ในแผนที่อนุมัติเป็นงบประมาณด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2557 
 

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ 
โครงการ

ตามบัญญัติ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
การด าเนิน
โครงการ งบประมาณ 

1. การบริหารราชการ 
ให้มีประสิทธิภาพคณุภาพ 

75 3,054,200 55 1,611,700 33 896,951 

2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 10 565,000 8 200,000 2 66,957 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา 18 8,623,000 13 7,163,000 10 5,261,558 
4. การพัฒนาด้านสวัสดิการ 19 6,371,600 14 1,350,000 4 481,247 
5. ด้านเกษตรกรรม 4 100,000 1 20,000  - - 
6. ด้านการกีฬา 
และนันทนาการ 

2 200,000 2 200,000 1 70,000 

7. ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

4 640,000 4 390,000 2 58,264 

8. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 45 10,209,000 20 1,663,000 15 1,395,000 
9. ด้านส่งเสริมศาสนา 
และวัฒนธรรม 

8 465,000 6 370,000 5 217,958 

10. ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

25 14,317,500 24 1,734,100 15 1,316,214 

รวม 209 45,545,300 147 14,701,800 87 9,764,149 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

2. โครงการที่อยู่ในแผนที่อนุมัติเป็นงบประมาณด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2558 
 

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ 
โครงการ

ตามบัญญัติ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
การ

ด าเนิน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การบริหารราชการ 
ให้มีประสิทธิภาพคณุภาพ 

87 8,545,500 87 2,303,900 26 738,435 

2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 12 15,672,000 7 475,000 3 68,316 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา 28 21,831,700 16 18,945,800 10 16,546,580.31 
4. การพัฒนาด้านสวัสดิการ
สังคม 

19 6,381,600 10 5,581,600 3 4,939,600 

5. ด้านเกษตรกรรม 3 80,000 2 50,000 - - 
6. ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

4 420,000 2 300,000 2 179,109 

7. ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

8 2,123,954 5 1,703,954 3 20,000 

8. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 80 46,515,000 17 2,429,000 7 480,000 
9. ส่งเสริมศาสนา 
และวัฒนธรรม 

9 700,000 7 640,000 6 404,349 

10. ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

24 11,727,500 14 560,000 3 117,731 

รวม 274 113,997,254 137 32,894,254 62 23,494,120.31 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

3. โครงการที่อยู่ในแผนที่อนุมัติเป็นงบประมาณด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2559 
 

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ 
โครงการ

ตามบัญญัติ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
การ

ด าเนิน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การบริหารราชการ 
ให้มีประสิทธิภาพคณุภาพ 

71 15,539,300 39 1,857,700 30 1,594,904 

2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 12 15,645,000 3 70,000 3 42,973 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา 22 11,256,468 19 9,091,500 13 7,123,113 
4. การพัฒนาด้านสวัสดิการ
สังคม 

22 10,115,600 12 3,696,300 9 3,191,356 

5. ด้านเกษตรกรรม 2 80,000  - - - - 
6. ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

4 400,000 2 110,000 1 69,464 

7. ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 740,000 3 85,000 2 11,222.80 

8. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 86 204,956,607 17 6,074,790 16 5,674,790 
9. ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

9 750,000 7 460,000 7 357,891 

10. ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

24 9,277,500 11 3,708,500 5 3,573,630 

รวม 257 268,760,475 113 25,153,790 86 21,639,343.80 
 

4. โครงการที่อยู่ในแผนที่อนุมัติเป็นงบประมาณด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2560 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ 
โครงการ

ตามบัญญัติ
งบประมาณ 

งบประมาณ 

1. การบริหารราชการ 
ให้มีประสิทธิภาพคณุภาพ 

79 7,716,600 41 1,489,100 

2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 10 645,000 5 90,000 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา 25 10,057,100 14 9,342,900 
4. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 12 7,220,000 8 405,000 
5. ด้านเกษตรกรรม 4 1,610,000  - - 
6. ด้านการกีฬาและนันทนาการ 4 330,000 1 10,000 
7. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 17,140,000 3 55,000 
8. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 130 292,380,757 11 1,731,000 
9. ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 10 640,000 9 530,000 
10. ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 24 6,977,500 8 170,000 

รวม 306 344,716,957 100 13,823,000 
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1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่ งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาล
สามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้ 

 

เชิงปริมาณ  
สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี

งบประมาณ 2557  
1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาของ

เทศบาลที่ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 75 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 3,054,200 บาท  
ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2557  จ านวน 33 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 896,951 
บาท  คิดเป็นร้อยละ 44.00 ของโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 29.37  ของงบประมาณที่ด าเนิน
โครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาของเทศบาลที่ด าเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 10 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 565,000 บาท  ด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ 2557  จ านวน 2 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 66,957 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
20.00 ของโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 11.85  ของงบประมาณท่ีด าเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสาธารณสุข   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาของเทศบาลที่ด าเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 18 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 8,623,000 บาท  ด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ 2557  จ านวน 10 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 5,261,558 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 55.56 ของโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 61.02  ของงบประมาณที่ด าเนิ นโครงการพัฒนาใน
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   



๒๓ 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาของเทศบาลที่ด าเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 19 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 6,371,600 บาท  ด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ 2557  จ านวน 4 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 481,247 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
21.05 ของโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 7.55  ของงบประมาณที่ด าเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม   

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรกรรม  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาของเทศบาลที่ด าเนินโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ จ านวน 4 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท  ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 
2557  จ านวน 1 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของ
โครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 20.00  ของงบประมาณที่ด าเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรกรรม   

6. ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและนันทนาการ  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาของเทศบาลที่ด าเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 2 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท  ด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ 2557  จ านวน 1 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 70,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
50.00 ของโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 35.00  ของงบประมาณท่ีด าเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์
ด้านการกีฬาและนันทนาการ   

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ของเทศบาลที่ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 4 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 640,000 บาท  
ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2557  จ านวน 2 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 58,264 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 9.10  ของงบประมาณที่ด าเนินโครงการพัฒนา
ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาของเทศบาลที่ด าเนินโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ จ านวน 45 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 10,209,000 บาท  ด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ 2557  จ านวน 15 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 1,395,000 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 ของโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 13.66  ของงบประมาณที่ด าเนินโครงการพัฒนาใน
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน     

9. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาของเทศบาลที่ด าเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 8 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 465,000 บาท  ด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ 2557  จ านวน 5 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 217,958 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
62.50 ของโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 46.87  ของงบประมาณท่ีด าเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์
ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม   

10. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ของเทศบาลที่ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 25 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 15,317,500 บาท  
ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2557  จ านวน 15 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 
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1,316,214 บาท  คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 8.59  ของงบประมาณที่
ด าเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาของ
เทศบาลที่ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 87 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 8,545,500 บาท  
ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2558  จ านวน 26 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 738,435 
บาท  คิดเป็นร้อยละ 29.89 ของโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 8.64  ของงบประมาณที่ด าเนินโครงการ
พัฒนาในยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาของเทศบาลที่ด าเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 12 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 15,672,000 บาท  ด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ 2558  จ านวน 3 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 68,316 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
25.00 ของโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 0.44  ของงบประมาณที่ด าเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสาธารณสุข   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาของเทศบาลที่ด าเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 28 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 21,831,700 บาท  ด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ 2558  จ านวน 10 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 16,546,580.31 บาท  คิด
เป็นร้อยละ 35.71 ของโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 75.79  ของงบประมาณท่ีด าเนินโครงการพัฒนาใน
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาของเทศบาลที่ด าเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 19 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 6,371,600 บาท  ด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ 2558  จ านวน 3 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 4,939,600 บาท  คิดเป็นร้อย
ละ 15.79 ของโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 77.53  ของงบประมาณที่ด าเนินโครงการพัฒนาใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม   

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรกรรม  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาของเทศบาลที่ด าเนินโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ จ านวน 3 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท  ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 
2558  จ านวน 2 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 50,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของ
โครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 62.50  ของงบประมาณที่ด าเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรกรรม   

6. ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและนันทนาการ  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาของเทศบาลที่ด าเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 4 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 420,000 บาท  ด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ 2558  จ านวน 2 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 179,109 บาท  คิดเป็นร้อยละ 



๒๕ 
 

50.00 ของโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 42.65  ของงบประมาณท่ีด าเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์
ด้านการกีฬาและนันทนาการ   

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ของเทศบาลที่ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 8 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 2,123,854 บาท  
ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2558  จ านวน 3 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 20,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 0.94  ของงบประมาณที่ด าเนินโครงการพัฒนา
ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาของเทศบาลที่ด าเนินโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ จ านวน 80 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 46,515,000 บาท  ด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ 2558  จ านวน 7 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 480,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
8.75 ของโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 1.03  ของงบประมาณที่ด าเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน     

9. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาของเทศบาลที่ด าเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 9 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 700,000 บาท  ด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ 2558  จ านวน 6 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 404,349 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
66.67 ของโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 57.76  ของงบประมาณท่ีด าเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์
ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม   

10. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ของเทศบาลที่ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 25 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 11,727,500 บาท  
ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2558  จ านวน 3 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 117,731 
บาท  คิดเป็นร้อยละ 12.00 ของโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 1.00  ของงบประมาณที่ด าเนินโครงการ
พัฒนาในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาของ
เทศบาลที่ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 71 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 15,539,300 บาท  
ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2559  จ านวน 30 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 
1,594,904 บาท  คิดเป็นร้อยละ 42.25 ของโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 10.26  ของงบประมาณที่
ด าเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาของเทศบาลที่ด าเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 12 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 15,645,000 บาท  ด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ 2559  จ านวน 3 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 42,973 บาท  คิดเป็นร้อยละ 



๒๖ 
 

25.00 ของโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 0.27  ของงบประมาณที่ด าเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสาธารณสุข   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาของเทศบาลที่ด าเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 22 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 11,256,468 บาท  ด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ 2559  จ านวน 13 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 7,123,113 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 59.09 ของโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 63.28  ของงบประมาณที่ด าเนินโครงการพัฒนาใน
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาของเทศบาลที่ด าเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 22 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 10,115,600 บาท  ด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ 2559  จ านวน 9 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 3,191,356 บาท  คิดเป็นร้อย
ละ 40.91 ของโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 31.55  ของงบประมาณที่ด าเนินโครงการพัฒนาใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม   

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรกรรม  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาของเทศบาลที่ด าเนินโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ จ านวน 2 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท  ไม่ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 
2559 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและนันทนาการ  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาของเทศบาลที่ด าเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 4 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 400,000 บาท  ด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ 2559  จ านวน 1 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 69,464 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
25.00 ของโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 17.37  ของงบประมาณท่ีด าเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์
ด้านการกีฬาและนันทนาการ   

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ของเทศบาลที่ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 5 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 740,000 บาท  
ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2559  จ านวน 2 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 11,222.80 
บาท  คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 1.52  ของงบประมาณที่ด าเนินโครงการ
พัฒนาในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาของเทศบาลที่ด าเนินโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ จ านวน 86 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 204,956,607 บาท  ด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ 2559  จ านวน 16 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 5,674,790 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 18.60 ของโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 2.77  ของงบประมาณที่ด าเนินโครงการพัฒนาใน
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน     

9. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาของเทศบาลที่ด าเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 9 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 750,000 บาท  ด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ 2559  จ านวน 7 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 357,891 บาท  คิดเป็นร้อยละ 



๒๗ 
 

77.78 ของโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 47.72  ของงบประมาณท่ีด าเนินโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์
ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม   

10. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ของเทศบาลที่ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 24 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 9,277,500 บาท  
ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2559  จ านวน 5 โครงการ  ใช้งบประมาณด าเนินงานทั้งสิ้น 3,573,630 
บาท  คิดเป็นร้อยละ 20.83 ของโครงการทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 38.52  ของงบประมาณที่ด าเนิน
โครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
 

เชิงคุณภาพ 
ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕5 – ๒๕59)  

และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓) ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) (พ.ศ.2560 - 2562)  อันมี
ลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวน
เพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนมาด าเนินงานให้  รวมทั้ง
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
 

2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
 

2.1 ผลท่ีได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพ่ือแก้ไข 

ปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดี
ขึ้น  ซึ่งผลจากการด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้ 

๑. ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
๒. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
๓. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
5. ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่   
๖. เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
๗. ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง 
8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
๑0. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 
๑1. ไม่มีเกิดอาชญากรรมการในพ้ืนที่ 
๑2. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
๑4. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
๑5. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย 



๒๘ 
 

๑6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 
17. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้ 
  1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ าเพ่ิมมากข้ึน 
3. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
4. การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

2.2 ผลกระทบ 
  1. การก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นในเขตเทศบาล ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ าท่วมขังในบางจุด 
ท าให้เทศบาลต้องแก้ไขเรื่องระบบการระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
  2. 
 

3.  
 

4. 
 

5. 
 

 

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
 

3.1 ปัญหาและอุปสรรค 
  1. ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก 
  2. เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของ
ประชนชนในชุมชนได้ทั้งหมด 
  3. เทศบาลสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่ 
  4. ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ 
  5. เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ 
  6. เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 
  7. เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ
และบางรายการมากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

3.2 การด าเนินงานที่ผ่านมา 
 ไดร้วบรวมผลการพัฒนาจากข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



๒๙ 
 

3.3 แนวทางการแก้ไข 
1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน    
  2. การจัดท า เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรผ่านกระบวนการ
ประชาคมท้องถิ่นเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  3. ควรพิจารณาด าเนินโครงการ กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากท่ีสุด 

4. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลัง 
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  

5. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ 
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

6. เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่ 
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

7. ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเทศบาล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในอ านาจ 
ภารกิจที่เทศบาลสามมารถด าเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน 



๓๐ 
 

 

 

 
ส่วนที่ 3 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค   

 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 

 วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  
  1. ความม่ันคง 
  1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
  1.2 ความมั่งคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 
  1.3 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
  1.4 ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น 
  1.5 ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่
มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  2. ความม่ังคั่ง 
  2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ รายได้สูงความ
เหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงสามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจมีบทบาทส าคัญใน ระดับภูมิภาคและ ระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
  2.3 ความสมบูรณ์ในทุน ที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3. ความยั่งยืน 
  3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม จน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
  3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนร่วม 
  3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน 
 
 



๓๑ 
 

 

 

 
 
อนาคตประเทศไทย ปี 2579 : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่............. 
 1. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดย สถาบันหลักของชาติด ารงอยู่อย่างมั่นคง
เป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติมีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ และมี 
ระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและโลก 

2. ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตัล ที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ มี
เสถียรภาพ แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนที่เชื่อมโยงในอาเซียน เพ่ือให้
ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี 2579 และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดย 

 2.1 ภาคเกษตร พัฒนามุ่งสู่ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารและเป็นฐานการผลิต bio-bases 
ที่ส าคัญ และผลิตภาพการผลิตสูง 

 2.2 ภาคอุตสากรรม ยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิม พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตให้เป็น
ฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเซียน เช่น ศูนย์
การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนและศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และชิ้นส่วนของเอเชีย ศูนย์กลางผลิตพลังงาน/
วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอลเป็นต้น 

 2.3 ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิม และส่งเสริมธุรกิจบริการอนาคตให้
เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให้บริการของอาเซียน เช่น ศูนย์กลางการให้บริการ
สุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวและการบริการของอาเซียน ศูนย์บริการทางการเงิน 
การศึกษานานาชาติ และบริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น 

 2.4 วิสาหกิจและการด าเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมเข้มแข็ง เป็นฐานการผลิตและ
บริการที่ส าคัญของประเทศ 

3. คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาใน
อนาคต มีความพร้อมทั้งกายทั้งใจ สติปัญญามีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ เป็นรากฐานที่มั่นคงของ
ชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

4. สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย อัตราความยากจนต่ า มีการกระจายโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง โดยที่ประชาชนทุก
ช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ไม่คอรัปชั่น 

5. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียวระดับการ
ปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ต่ า มีพ้ืนที่สีเขียวใหญ่ขึ้นประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

6. การบริหารภาครัฐ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและประชาชนมีส่วน
ร่วม มีการกระจายอ านาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

 

 

 
กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส าคัญ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 1. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
3. การปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
5. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
6. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศและกองทัพ 
7. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และการปูองกันรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเล  รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน  
และน้ า 
8. การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวระนาบ 
มากขึ้น 

2. ยุทธศาสตร์ด้ านการสร้ าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จาก
ห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพ่ิมขึ้น 
2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐานการ
ผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้ อมและรวมกลุ่ มเกษตรกรในการพัฒนาอาชี พที่ เข้ มแข็ ง
ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรม
ส่งออกที่มีศักยภาพสูง สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย และพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต  
เป็นต้น และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ผลักดัน
ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ และส่งเสริมธุรกิจบริการ
ที่มีศักยภาพ 
3. พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์
ความรู้ของผู้ประกอบการไทย พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพ่ือส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส าคัญ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

4. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของประเทศ และพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ 
5. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ความมั่นคงและ
พลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและ
พัฒนา 
6. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมความร่วมมือกับ
ภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อาหาร 
สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติ ส่งเสริมบทบาทการเป็น 
ผู้ประสานประโยชน์ ในการเชื่ อมโยงและสร้ างความสมดุลของ
ความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่มอ านาจทางเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ิม
บทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการ
ผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเปิดการค้าเสรี 
และการสร้างองค์กรความรู้ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆของและ
สาธารณชนไทย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

1. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ โดยพัฒนาเริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต 
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียม
และทั่วถึง 
3. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
4. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
ทางสังคม 

1. การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลี่ยมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 
2. การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
3. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคม
สูงวัย 
4. การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
และความเข้มแขง็ของชุมชน 
5. การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1.  การจั ดการระบบอนุ รั กษ์  ฟ้ื น ฟู และปู องกั นการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้น
การปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

 
 
 
 



๓๔ 

 

 

 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส าคัญ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

3. การพัฒนาและใช้พลังงานที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาค
เศรษฐกิจ 
4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศและเมืองที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
2. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
3. การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มี
ขนาดที่เหมาะสม 
4. การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
การปฏิบัติราชการ 
6. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
7. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอ
ความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 
 

 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 

หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
1. ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 
2. คนไทยให้เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะส าคัญ 5 ประการได้แก่ มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์มีความเคารพในความแตกต่างและมีจุดยืนทาง
จริยธรรม 

3. ชุมชน ภาคประชาชนสังคมภาคเอกชนและภาครัฐร่วมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 

4. มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างงานที่ยึดพ้ืนที่เป็นหลัก 
5. ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ 
 

เป้าหมายส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
1. คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดย 
 1. ค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ไม่ต่ ากว่า 0.8 คะแนน 

2. IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100 
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3. ร้อยละ 70 ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 4. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 
 5. สัดส่วนของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ิมขึ้น 
2. สังคมมีความเหลี่ยมล้ าน้อยลงโดย 
 1. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15/ปี 
 2. การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดเพ่ิมขึ้น 
 3. สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 7.5  
3. มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดย 
 1. เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 โดยมีรายได้ต่อหัวเป็น 8,200 ดอลลาร์ สรอ. 
 2. มีอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งประเมินโดย IMD ให้อยู่ในกลุ่ม 

1 ใน 25 ของประเทศแรก มีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 3 ล้านล้านบาท 
 3. เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน 
 4. พ้ืนที่การท าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมขึ้นเป็น 500,000 ไร่ 
4. รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี

ความม่ันคงอาหาร พลังงาน และน้ าโดย 
 1. เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ 
 2. พ้ืนที่ปุาชายเลนเพ่ิมจาก 1.53 เป็น 1.58 ล้านไร่ 
 3. การปล่อยก๊าชเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ

เชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย โดย  
 1. ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดและปัญหาอาชญากรรมลดลง 
 2. ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก และมีอันดับ

ความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก 
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย  โปร่งใส   ตรวจสอบได้   กระจายอ านาจและ 

มีส่วนร่วมจากประชาชน โดย 
  1. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจของประเทศอยู่ในอันดับสองของอาเซียน 
  2. คะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

  แนวทางการพัฒนา 
1.1 การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะและความรู้ความสามารถ 
1.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.3 การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
1.4 การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ 
1.5 การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริมให้ภาค

ธุรกิจทางธุรกิจเพ่ือสังคม 
1.6 การสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

 2.1 การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพ่ือเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่ าสุด 
 2.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพ่ือขยายความคุ้มครอง
ทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเปูาหมายได้ 
 2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานราก 
 2.4 การก าหนดนโยบายการคลังเพ่ือลดความเหลี่อมล้ าในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มี
รายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
 2.5 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาพ 
 2.6 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน และการจัด
สวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรร
ทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย 
 2.7 ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
  4.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  4.2 การบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน 
  4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
  4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  4.6 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภาคอากาศ 
  4.7 บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
  4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความม่ันคง 
  แนวทางการพัฒนา 
  5.1 รักษาความมั่นคงภายใน 
  5.2 พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ 
  5.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 

5.4 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่งคง 
  5.5 การรักษาความมั่งคงของชาติทางทะเล 
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5.6 การรักษาความมั่งคงทาวทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  5.7 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  แนวทางการพัฒนา 
  6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
  6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
  6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
  6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6.5 ปูองกันและปรามปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับขอ
บังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
  แนวทางการพัฒนา 
  7.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
  7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
  7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
  7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
  7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  7.6 การพัฒนาสาธารณูปการด้านน้ าประปา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  แนวทางการพัฒนา 
  8.1 เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
  8.2 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
  9.1 การพัฒนาภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
   1. เกษตรเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัย 
   2. อุตสาหกรรมพัฒนาอุตสากรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง 
   3. ท่องเที่ยวพัฒนาอุตสากรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
   4. น้ าเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   5. ปุาไม้ ฟ้ืนฟูปุาไม้ให้อุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ต้นน้ า 
  9.2 การพัฒนาเมือง 
   จังหวัดนครราชสีมา เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุน การบริการสุขภาพ และศูนย์กลาง
การศึกษา 
  9.3 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
  แนวทางการพัฒนา 
  10.1 เร่งพัฒนาการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ภายใต้ความ
ร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
  10.2 การพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนที่
มีสมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค 
  10.3 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) เพ่ือขยายฐานการผลิต
การค้า/การบริการ ของผู้ประกอบการไทยสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ Know how ของไทย และพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า (Trading Nation) 
  10.4 มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
  10.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
  10.6 บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศ 
  10.7 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์
เพ่ือเป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและ
มหาอ านาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค 
  10.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานชาติในการสร้างความมั่นคง 
 

ที่มา : ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561-2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
    

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

1.3.1 แผนพัฒนาภาค 
 

สรุปกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

สรุปสาระส าคัญ 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/
๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 ๑. แนวคิดและหลักการ 
  ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลเป็น
ธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับแนวคิด 
“การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ ข้าถึง และ
พัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์ และอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน 
   
 



๓๙ 
 

 

 

๑.๒ หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนาสอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 
   (๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศ และภาครวมถึงชุมชน 
   (๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาส
ของพ้ืนที ่
 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศเป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึง
ก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
  ๒.๑ พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือ
เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาคโดยเฉพาะ 
   ๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจ
พ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-         
สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
    ๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย-
อุดรธาน-ีขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
  ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศโดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 

๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
แข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยง 
โครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
  ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรมและการจัด
ให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ   

๓. ยุทธการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการ
ผลิตการเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การตั้ง
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 
รอบรู้ เท่ากันการเปลี่ยนแปลงสามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
   (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไข
ปัญหาความบากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว
ได้อย่างอบอุ่น 
    

 
 



๔๐ 
 

 

 

(๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ 
ปุาไม้ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
  ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
   (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี หนองคาย 
หนองบัวล าภู และเลย เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้าน
การเกษตร การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และ
มุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
   (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการและการ
ลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การท าการเกษตรก้าวหน้า การเตรียมการ
รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
   (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพการเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่า 
   (๕) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
ยโสธร และอ านาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลน
น้ า การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 

๓.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 
   (๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพ่ือการส่งออก 

(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
   (๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่อเที่ยวอารยธรรมขอม 

(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
   (๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
   (๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
   (๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่
ยั่งยืน 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position) 
 ๑. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
 ๒. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
 ๓. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
 ๔. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ศูนย์กลางการเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้าชายแดน” 

พันธกิจ (Mission) 
 ๑. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลัง เพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
 ๓. ส่งแสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
 ๔. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
7. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าขายชายแดน 

เป้าประสงค์รวม (Obgective) 
 ๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
 ๒. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
 ๓. รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น 
 4. มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues) 
 ๑. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
 ๒. การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
 ๓. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน  

กลยุทธ์ (Strategy) 
 ๑. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 
  ๑.๑ พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร 
  ๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
  ๑.๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
  1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
  1.5 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.6 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
  1.7 ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  1.8 สนับสนุนให้มีการราวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
  1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าการเกษตร 

๒. การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
  ๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
  2.2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
  2.3 พัฒนาสินค้าและบริหารทางการท่องเที่ยว 
  2.4 พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
  2.5 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 

2.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
2.7 เพ่ือประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
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2.8 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
2.9 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 

๓. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าลงทุน และการค้าชายแดน 
  ๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศ 
  3.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์   

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด   

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลได้จัดท า
แผนสี่ปีโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
การเกษตร  อาหาร  พลังงานสะอาด  การค้า  เศรษฐกิจอาเซียน การท่องเที่ยว  สังคมคุณภาพ  พัฒนาเมืองน่า
อยู่  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ 
ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีรายละเอียดดังนี้ 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เป็นศูนย์กลางในการปูองกันภัยคุกคาม  และเสริมสร้างความมั่นคง  เพ่ือปูองกันสถาบันหลักของ
ชาติ 
 ๕.  เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
“ โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย ” 
 

เป้าประสงค์รวม 
 ๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม  และปูองกันสถาบันหลัก 
ของชาติ 
 ๕.  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถณะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือปูองกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ์ 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่๑: 
การพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

๑.  เพ่ือขยายอัตรา
การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

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

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้
ลดรายจ่าย ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า 
และบริการภาคการเกษตรต้นทาง 
กลางทางและปลายทาง 
๓. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าและ
บริการภาคนอกการเกษตรต้นทาง 
กลางทางและปลายทาง 
๔. สนับสนุนการผลิตและสร้าง
ผลงานวัตนกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด 
๕. ส่งเสริมการน าวัตกรรมการ
เกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิต 
๖. สนับสนุนการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสร้างอาชีพใน
ครัวเรือนในชุมชนต่างๆ โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

๔. อัตราการว่างงาน
(%) 
๕. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ย
ต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน(เท่า) 

๘.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับ
ผู้ว่างงาน 
๙. ส่งเสริมความเป็นอย่ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

  ๖. อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน(%) 

๑๐.ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 

๓. เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/
คน) 
 
 
 
๘. จ านวนผู้ประกอบการด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ิมข้ึน (ราย) 

๑๑. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตของสินค้าและ
บริการ 
๑๒.สนับสนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship 
Development) และ
ผู้ประกอบการใหม่ทางธุรกิจ
เทคโนโลยี (Tech Startup)ของ
จังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ กับ
หน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและ
เอกชน 
๑๔. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชียวชาญของแรงงานด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าและ
บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ ยกระดับ
สังคม ให้เป็น
เมืองหน้าอยู่ 

๑. เพ่ือลดความ
ยากจนและความ
เลื่อมล้ า 

๑.ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้
เส้นความยากจน (%) 
๒. สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายได้ (Gini Coefficient) 

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

๒. เพ่ือพัฒนา
โครงข่ายความ
คุ้มครองทางสังคม 

๓.ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อส านักงาน
แรงงาน(%) 
๔. ร้อยละความครอบคลุม
ของบัตรประกันสุขภาพของ
ประชาชน(%) 

๓. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสังคม
และประกันสังคมในแรงงาน 
๔. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะ
สุขที่มีคุณภาพและสามารถบริการ
ได้อย่างครอบคลุม 

 
 
 



๔๕ 

 

 

 

 
 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

  ๕. จ านวนศูนย์ช่วยเหลือสัตว์
เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา(ศูนย์) 

๕. ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา 

 ๓. เพ่ือสร้างความ
คุ้มกันให้กับสังคม 

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

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

 ๔. เพ่ือให้ประชาชน 
เข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

๘. อัตราส่วนแพทย์ต่อ
ประชาชน (แพทย์/คน) (ปี
๒๕๕๙ แพทย์ ๖๒๖ คน 
ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ คน) 
๙. อัตราส่วนทันตแพทย์ต่อ
ประชากร (ทันตแพทย์/คน) 
 
 
๑๐. อัตราส่วนพยาบาลต่อ
ประชากร (พยาบาล/คน) 
 
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรด้านดิจิทัลได้รับ
ความรู้และประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (คน) 
๑๒. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ป ี
 
 

๘. ส่งเสริมการให้มีการผลิตแพทย์ 
 
 
๙. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
ทันตแพทย์เพิ่มเพ่ือรองรับภาวะ
ผู้สูงอายุของจังหวัด 
๑๐. ส่งเสริมให้มีการผลิตและ
พัฒนาบุคคลากรด้านการบริการ
เพ่ิมข้ึน 
๑๑. ส่งเสริมการสร้างทักษะด้าน
เทคโนโยลีดิจิทัลแก่ประชาชน ทุก
สาขาอาชีพ 
๑๒. ส่งเสริมให้ประชากรศึกษาใน
และนอกระบบ 
๑๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชากรในทุก
พ้ืนที่ ในทุกด้าน 

 
 
 
 



๔๖ 
 

 

 

 
 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

  ๑๓. อัตราการได้รับงานท าของ
บัณฑิตที่จบภายใน ๑ ปี (%) 
 
๑๔. อัครการว่างงานของ
ประชากร (ปี ๕๘) (%) 
 
๑๕. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม. 
๓ (คะแนน) 

๑๔.ส่งเสริมและแนะน าความ
ต้องการแรงงานให้บัณฑิตที่
จบใหม่ 
๑๕. ส่งเสริมให้มีตลาดนัดพบ
แรงงาน เพื่อลดอัตราการ
ว่างงานของประชาชน 
๑๖. ส่งเสริมการเรียนการ
สอนของครูเพ่ือให้นักเรียน มี
ความรู้ความสามารถ ตาม
หลักสูตรที่ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

๑. เพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ปุาไม้ในจังหวัด 
 
 
 
 
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
 
 
 
 
 
๓. การจัดการน้ าเสีย (จ านวน
ระบบ) 
๔. พ้ืนที่บริหารจัดการน้ า
เพ่ิมข้ึน (ไร่) 
 
 
๕. ความยาวสะสมของเขื่อน
ปูองกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง (เมตร) 
 
๖. ร้อยละสัดส่วนของพ้ืนที่
ระบบปูองกันน้ าท่วมในพ้ืนที่
ชุมชน (%) 

๑. ปลูกจิตส านึกและให้
ความรู้ประชาชนได้ตะหนักถึง
คุณค่าและทรัพยากรปุาไม้ 
๒. การอนุรักษ์และพ้ืนฟู ปุา
ไม้ 
๓.การรณรงค์ให้ประชาชน
และผู้ประกอบการส านึก
รับผิดชอบต่อสังคมเก่ียวกับ
การลดปริมาณขยะ 
๔. การจัดหาและเพ่ิม
ความสามารถ ในการก าจัด
ขยะ 
๕. ส่งเสริมให้ อปท. มีระบบ
จัดการน้ าเสีย 
๖. ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน้ าทั้งในเขต
ชลประทานและนอกเขน
ชลประทาน 
๗. เพ่ิมสิ่งก่อสร้างเพ่ือลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแม่น้ าล า
คลองสายหลักของจังหวัด 
๘. พัฒนาระบบปูองกันน้ า
ท่วมในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 

 
 



๔๗ 

 

 

 

 
 
 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 ๒.เพ่ือใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. สัดส่วนปริมาณการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ยานพาหนะต่อประชากร
(ลิตร/คน) 
๘.สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูา
ภาคครัวเรือนต่อประชากร 
(ล้านกิโลวัตต์/คน/ปี) 
๙. สัดส่วนปริมาณการใช้
ไฟฟูาในภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือน
ต่อ GPP (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/
ล้านบาท) 
๑๐. สัดส่วนปริมาณการใช้น า
มันเชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรม ต่อ GPP 
ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล้าน
บาท) 
 

๙. รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้
ยายพาหนะส่วนตัว โดยเปลี่ยน
มาใช้รถสาธารณแทน 
๑๐. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟูา 
 
๑๑. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟูา 
 
 
๑๒. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการลด
ชั่วโมงการผลิตลงในบาง
ช่วงเวลา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทุก
มิติเพ่ือปกปูอง
สถาบันหลักของ
ชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๑. เสริมสร้างความ
มั่นคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 

๑. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจถึงความส าคัญของ
สถาบันหลัดของชาติ (ต าบล) 

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความส าคัญของสถาบันหลักของ
ชาติให้ประชนได้รับรู้รับทราบ 
๒. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการ
ทรงงานและแนวทาง
พระราชด าริ 
 

 ๒. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่าย
ปูองกัน และแกไ้ข
ปัญหาด้านความ
มั่นคงทุกมิติ 

๒. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ทุกมิติ (ต าบล) 

๔.การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
๕. การปูองกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและ
การค้ามนุษย์ 

 
 
 



๔๘ 

 

 

 

 
 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

   ๖. การปูองกันและแก้ไขปัญหา
การบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   
 
 
๓. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ทุกมิติ (ต าบล) (ต่อ) 

๗. การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ภัยก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติ 
๘. การปูองกันลการแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
๙. การปูองกันและการแก้ปัญหา
ภัยพิบัต ิ
๑๐. การปูองกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
๑๑. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 
๑๒. ส่งเสริมการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
 

 ๓. เสริมสร้างความ
ปองดองและความ
สมานฉันท์ในชาติ 

๔.สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง 
(ต าบล) 

ส่งเสริมการสร้างความปองดอง
สมานฉันท์ ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกส่วนภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

๑. เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ 

๑.ร้อยละของสถานพยาบาล
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
HA (%) 
๒. ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงน้ าประปา (%) 
๓. ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงไฟฟูา (%) 
๔. ร้อยละของประชากรที่
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 

๑.เพ่ิมขีดความสามารถการ
ให้บริการภาครัฐ 

 
 
 



๔๙ 
 

 

 

 
 
 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

  ๕. จ านวนครั้งที่ให้บริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน เชิงรุก (ครั้ง) 
๖. ร้อยละความส าเร็จของ
การเบิกจ่ายงบประมาณ (%) 
๗. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่
จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

 
 
 
 
 
๒. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 ๒. เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร 

๘. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์กร 
๖. การสร้างความโปรงใสใน
องค์กร 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร์ 

รวม 
๑๕ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

รวม ๔๖ ตัวชี้วัด รวม ๖๑ กลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 

 

สรุป 
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

เปูาประสงค์รวม 

๑) เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพ่ือพัฒนา
สังคมให้เป็น
เมืองน่าอยู่ 

๓) เพ่ือเพ่ิมพูน
ความอุดมสมบูรณ์
ของ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและลดมลพิษ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

๔) เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกปูอง
สถาบันหลักของ
ชาติ 

๕) เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐ
มีสมรรถนะสูง
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับ
สังคมให้เป็น
เมืองน่าอยู่ 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีความสมบูรณ์
อย่างยั่ยยืน 

๔) การเสริมสร้าง
การมั่นคงทุกมิติ 
เพ่ือปกปูอง
สถาบันหลักของ
ชาติและความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

เปูาประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

๓ เปูาประสงค์ ๔ เปูาประสงค์ ๓ เปูาประสงค์ ๓ เปูาประสงค์ ๒ เปูาประสงค์ 

ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ ๑๔ กลยุทธ์ ๑๖ กลยุทธ์ ๑๒ กลยุทธ์ ๑๓ กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ 

 
1.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา 
วิสัยทัศน์ 

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน” 

พันธกิจ 
 ปฏิบัติภารกิจอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (และแก้ไขถึง
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552)  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13  พ.ศ.2552)  
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2546) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

วิสัยทัศน์ : 
โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม 

ปลอดภัย 



๕๑ 
 

 

 

เป้าหมายการพัฒนา 
1. ประชาชนมีแหล่งน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
2 ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
3. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. ประชาชนเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
6. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
7. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
8. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างเหมาะสม 
9. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น 
11. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
12. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
แนวทางการพัฒนา 
1.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จของพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อ 

ปี 2538 เพ่ือแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภค

และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษธและศักยภาพตาม

มาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
2.3 สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องและประกอบการศึกษา เป็น

เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนในทุกด้าน 
2.6 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธ์พืชและเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธุ์

พืชใหม่ๆท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.2 ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี

มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
 
 



๕๒ 

 

 

 

3.5 สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
3.6 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภค เพ่ือจ าหน่ายและเพ่ือการ

อนุรักษ ์
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
4.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
4.4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
4.5 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่วยยาเสพติดในทุกระดับ 
4.6 ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของ

ประชาชนในพื้นท่ี 
4.7 ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม สร้างชื่อเสียง

ให้กับจังหวัดนครราชสีมา 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
5.1 พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดย

ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การ

ดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และ
การเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและ

ความต้องการของประชาชน 
6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
6.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นๆ เพ่ือสนับสนุน 

เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริ มให้

ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
6.5 ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภัย

และความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
7.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช 

โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
7.2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 

และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา
เพ่ิมข้ึน 

 



๕๓ 

 

 

 

7.3 สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของงผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย พัฒนา
คุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

7.4 ส่งเสริมและสนับกิจกรรมลานกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึงการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กร 
8.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร 
8.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรมการท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับ

ประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคม
อาเซียน 

8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการ ของประชาชนใน
การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

8.6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
9.2 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องใน

การเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
9.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่ส าคัญ โดยสร้าง

ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
9.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต าตรวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

(อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10.1 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดม

สมบูรณ์ 
10.2 รณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ท้องถิ่นทุกระดับ 
10.3 จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision) 
 “เทศบาลต าบลตลาดแค ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามัคคีปลอดภัย   

ใฝุคุณธรรม เลิศล้ าการศึกษา น าพาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น (Mission) 
 ๑. พัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๒. เสริมสร้างสุขภาวะและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน 
 ๓. จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กินดีอยู่ดี 
 ๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 ๖. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
 ๗. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๘. ส่งเสริมฟ้ืนฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 ๙. ปูองกันบรรเทาสาธารณภัยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน 
  

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม 
6. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
8. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 
9. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
10. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2.3 เป้าประสงค์ 
  ๑. บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
  ๒. พัฒนาด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
  ๓. พัฒนาด้านการศึกษา สร้างแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการ
แข่งขันอยู่ในสังคมได้โดยปกติสุข 
  ๔. พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๕. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
  ๖. พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  ๗. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
  ๘. พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๙. ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๑๐. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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2.4 ตัวชี้วัด 
1. การบริหารจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 60 
2. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมสุขภาวะและการพัฒนาสุขภาพประชาชน 
3. เด็กทุกคนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับ 

วัยอย่างมีคุณภาพเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่นและมาตรฐานการศึกษาชาติ 
4. การด าเนินการจัดโครงการกิจกรรมการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพ 

ชีวิตที่ด ี
5. ร้อยละ 60 ของประชาชนมีความรู้สามารถพัฒนาทางด้านเกษตรกรรม 
6. ประชาชน เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมี 
7. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ 

ในชุมชน 
8. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีมาตรฐานและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
9. การจัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น และวันส าคัญทางศาสนา 
10. ระดับความส าเร็จในจัดโครงการ/กิจกรรมปูองกันบรรเทาสาธารณภัยเสริมสร้างความ 

มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
1. การบริหารจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนเข้าถึงการบริการทางสาธารณสุขมีสุขภาพแข็งแรง 
3. ประชาชนเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและมีแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภค  

บริโภคและท าการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
  6. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
  7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ ์
  8. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพ่ิมขึ้นและมีมาตรฐาน 
  9. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

10. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

2.6 กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

  แนวทางการพัฒนา 
  1.1 จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่ง ใส
ตรวจสอบได้ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  ทั้งระดับชาติระดับจังหวัด  ท้องถิ่น  และภาคประชาชน 

1.2 ประสานงานสามพ่ีน้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล  อบต.) และร่วมมือกับราชการส่วน 
ภูมิภาค 

1.3 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
1.4 สนับสนุนการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
1.5 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
1.6 จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นรากฐานการวางแผนพัฒนาโคราช 
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1.7 การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการท างานของ 
องค์กรตนเอง 
 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจรผู้รับบริการสามารถ 

เข้าถึงได้อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ 
2.2 สนับสนุนการพัฒนาก าลังด้านสาธารณสุข  โดยจัดทุนการศึกษาสนับสนุน (แพทย์/ 

พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/คลอบคลุมทุกวิชาชีพ 
2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข  โดยส่งเสริมและสนับสนุน 

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ท างานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญก าลังใจที่ดี 
2.4 จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพ่ึงพาตนเองของประชาชน  สู่การมี 

สุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมปูองกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน/อนามัย
โรงเรียน) 

2.5 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุและจัดให้มีหน่วย 
รับส่งผู้ปุวยระดับโซนทุกโซนสามารถประสานการท างานกับหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6 การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้น าชุมชน (ก านัน ,  
ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มสตรี , กลุ่มเยาวชน , กลุ่มวัยรุ่น , วัยท างาน , วัยสูงอายุ 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจทางด้านการศึกษาให้เป็นไป 

ตามความสมัครใจและความพร้อมของสถานศึกษานั้นๆ 
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษา  ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ทั้งระดับ 

ก่อนวัยเรียน  ประถม  มัธยม  ภาคประชาชน  โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา  ให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ 
3.5 จัดการศึกษา  โดยเน้นคุณธรรมน าสู่สัมมาชีพ 
3.6 จัดตั้งสถาบันการศึกษาหรือการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อพัฒนาอาชีพน าไปสู่การมีงานท า 

และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3.7 การพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ  โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ   

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
4.2  ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน 
4.3  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้พิการ   

ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ (HIV)  จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก 
4.4  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย  ตั้งแต่แรกเกิด  วัยเด็ก  วัยรุ่น   

เยาวชน  วัยท างาน  และวัยชรา 
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4.5  สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
4.6 สนับสนุนกลุ่มเด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส   ผู้พิการ  ผู้ปุวยเรื้อรัง  ด้านหลักประกัน 

รายได้  เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรม 
 

5. ยุทธศาสตรด์้านการเกษตรกรรม 
แนวทางการพัฒนา 
5.1 ส่งเสริมและพัฒนา  คุณภาพด้านการผลิต  เพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและการตลาด  โดยให้ 

ความรู้กับประชาชนอย่างท่ัวถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง 
5.2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  ด้านเกษตรกรรม 
5.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ 
5.4 พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร   

สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
5.5 ประสานงานจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
5.6 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายหมอดินและบูรณาการกับเกษตรจังหวัด/อ าเภอ/ 

ต าบล  อย่างทั่วถึง  จริงจัง 
6. ยุทธศาสตรด์้านการกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภทเพื่อความเป็นเลิศ  และเป็นอาชีพ  สนับสนุนกีฬาพ้ืนบ้าน 
2. ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ  
3. ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดและสนับสนุนโรงเรียน 

การกีฬา 
4. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน  เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและ 

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
5. จัดให้มีการประกวดการแสดงของศิลปินท้องถิ่นพ้ืนบ้าน  เช่น  ลิเก  เพลงโคราช  และการ

แข่งขันทางดนตรี  เพื่อยกระดับสู่มืออาชีพ 
 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1. บูรณาการการบริหารจัดการดิน  น้ า  ปุา  ขยะ  มลภาวะโดยการมีส่วนร่วมของ  ๓  ภาคี  

ทุกเรื่อง  ได้แก่  ภาคีหน่วยราชการ  นักวิชาการ  และประชาชน 
2. ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง  เช่น  หน้า

โรงเรียน  ชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด 
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการลุ่มน้ าย่อย  โดยภาคีความร่วมมือของชุมชน 
4. รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน / ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
5. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในการจัดการทรัพยากร  ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมชุมชน 
6. ปรับปรุงคุณภาพสายน้ าล าคลองและสายน้ าหลักท้ัง  ๙  สาย  ของจังหวัดนครราชสีมา 
7. ส่งเสริมการเฝูาระวังภาวะน้ าท่วม  น้ าแล้ง  น้ าเค็ม  โดยชุมชน 

 

8. ยุทธศาสตรด์้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
1. จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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2. บรูณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามพ่ีน้องท้องถิ่น (อบจ.  เทศบาล   อบต.)  เพ่ือลด
ความทับซ้อนของพ้ืนที่  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

  3. ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ท านบกั้นน้ า  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนา
แหล่งน้ า  คลองน้ า  ระบบประปา  และการกระจายการใช้ประโยชน์ 

4. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ าและการ 
ปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมสถานที่เพ่ือนันทนาการและออกก าลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน 
6. การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด 
7. ซ่อมบ ารุงปรับปรุงเครื่องมือ  เครื่องจักรกล 
9. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้จัดพระสงฆ์เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม  วัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีพุทธท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม 
3. รื้อฟ้ืน  คุณค่า  วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน  เช่น  ชาติพันธุ์  วัฒนธรรม  วิถีชีวิต  ภูม

ปัญญาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมทบทวนของสถาบัน  บวร  บ้าน  วัด  โรงเรียน  ในการพัฒนาชุมชน 
5. สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์เป็นประจ า 
6. ส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาสนับสนุนงานรัฐพิธีและองค์กรสาธารณกุศล 

 

10. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนา 
1. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ลดอุบัติเหตุ  จราจร  ทางบก / ทางน้ า 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย  โดยส่งเสริม 

และสนับสนุน  ต ารวจบ้าน / อพปร. ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ 
3. สร้างความม่ันใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
เทศบาลต าบลตลาดแค โดยคณะผู้บริหาร สภาเทศบาลต าบลตลาดแค พนักงานและเจ้าหน้าที่ในทุก

ส่วนงาน ได้มีการด าเนินการต่าง ๆ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในนโยบายและแผนพัฒนา เพ่ือให้ประชาชนในต าบลตลาดแคได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการพัฒนาในด้านการศึกษา ด้านสุขภาพและ
สาธารณสุข เป็นต้น 

  การด าเนินงานด้านการพัฒนาคนและสังคม 
- ส่งเสริมด้านการกีฬา สุขภาพ  สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา    

รวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน  เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในต าบล ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนด้า 
งบประมาณให้กับหน่วยงานต ารวจในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพ่ือให้ทุกฝ่ายเห็นความส าคัญ ของ 
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เด็กและเยาวชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะ เช่น ด้านกีฬา ด้านอาชีพและการศึกษา และสนับสนุนด้านกิจกรรมด้าน
สังคมสงเคราะห์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ภาคีความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานอื่น เช่น ร่วมกับ สสส. และสถานศึกษา ในโครงการ 
ด้านกาพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส  ร่วมมือกับ สปสช. ด าเนินโครงการต่าง ๆ ในการ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
  การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  - ท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง การปรับปรุงและซ่อมแซมถนนที่ช ารุด 
มาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวก สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ตามแผนงาน การตรวจสอบงานจ้าง   โดย
คณะกรรมการก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณในการขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะภายใน หมู่บ้าน
ให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ยังจะมีการขยายเขตไฟฟ้าอีกในอนาคต 

- การก่อสร้างฝายกั้นน้ า รวมถึงการวางระบบประปาในเขตเทศบาล  
  การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

- ให้การอุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มอาชีพ และจะมีการจัดอบรมสัมมนาผู้น าทุกกลุ่มอาชีพ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนากระบวนการด าเนินงาน  

- การสนับสนุนอาชีพกลุ่มสตรี และกลุ่มผู้พิการในการประกอบอาชีพ 
- การอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน เช่นการท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ  
- การร่วมมือกับหน่วยงานราชการอ่ืนในการส่งเสริม ดูแล แก้ปัญหาแก่เกษตรกร ผู้ประกอบ 

อาชีพ  ส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบล 
การด าเนินการด้านการเมือง  การบริหาร 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเจ้าหน้าที่  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา 

เทศบาลให้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีการจัด   อบรมสัมมนาให้กับ
บุคลากรและพนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มอาชีพต่าง ๆเพ่ือเสริมสร้า ง  ความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน 
และมีบทบาท มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในด้านของ การเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร และ
ผู้น าชุมชนอยู่ในระดับที่ดีในส่วนของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ยังต้องมีการปรับปรุง 

การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- มีการด าเนินการด้านการรักษาความสะอาด การปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บขยะ การ 

ส่งเสริมและการรณรงค์การปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่าง ๆ การอนุรักษ์พันธ์ทรัพยากรธรรมชาติ การ   ส่งเสริมให้
เกษตรกรลดการใช้สารเคมี ส่งเสริมการท าปุ๋ยสูตรธรรมชาติ 
 

 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 8 ด้านการบริหาร 

จัดการบ้านเมืองที่ด ี
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 ด้านการพัฒนา 

สาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ด้านการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ และ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา 

และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านการพัฒนา 

สังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเกษตรกรรม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 ด้านการพัฒนา 

การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การกีฬาและนันทนาการ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 7 ด้านการพัฒนา 

การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ 

สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 10 ด้านการอนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 ด้านการพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 7 ด้านการพัฒนา 

การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปูองกันสถาบันหลักของชาติ 

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 9 ด้านรักษาความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT  Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

  
 
 

จุดแข็ง (Strength) 
 1. ประชาชน ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ท้องถิ่นตนเอง 
2. มีแหล่งน้ าดิบเพียงพอที่ใช้ผลิตน้ าประปา  
3. มีบ้านพักคนชราเทศบาลต าบลตลาดแค 
4. มีโรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบลตลาดแคสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาระดับ 

ประถมศึกษา 1 แห่ง 
  5. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลตลาดแค 1 แห่ง 
  6. มีตลาดสดเทศบาลต าบลตลาดแค 1 แห่ง 
  7. มีตลาดไนท์เทศบาลต าบลตลาดแค 
  8. มีเส้นทางสัญจรสะดวก เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ผ่าน
เขตเทศบาล 
  9. การเดินทางสัญจรมีความสะดวกเนื่องจากมีรถโดยสารประจ าทางผ่านเทศบาล 

10. ภาคประชาชนร่วมสนับสนุนการพัฒนาในท้องถิ่น โดยมีการจัดท าแผนการพัฒนาร่วมกัน 
เช่นโครงการด้านการสาธารณสุขต่าง ๆ การกีฬาและการต่อต้านยาเสพติด งานประเพณี ที่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพจากความร่วมมือดังกล่าว   

จุดอ่อน  (Weakness) 
1. ท าเลที่ตั้งห่างไกลกับท่ีว่าการอ าเภอและอยู่ห่างจากตัวอ าเภอเมือง  

                     2. บุคลากรที่มีอยู่ยังต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นมือ 
อาชีพ ทั้งนี้ต้องมีการก าหนดกิจกรรม/โครงการหลายอย่างเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร  

3. กลุ่มมวลชนบางกลุ่มยังขาดความเข้มแข็งในการท ากิจกรรมต่าง ๆ คือท ากิจกรรมไม่ 
ต่อเนื่อง เช่น อปพร. อสป. ลส.ชบ. เป็นต้น 
  4. พื้นที่เทศบาลต าบลตลาดแค มีแร่ธาตุจ าพวกเกลือหินจ านวนมาก จึงมีปัญหาเรื่องดินเค็ม 
  5. การพังทลายของตลิ่งจากน้ ากัดเซาะ 
  6. อัตราของจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน  
  7. ภายในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคยังขาดสวนสาธารณะ  สวนสุขภาพไว้ส าหรับให้ประชาชน
ออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ 
 

 

โอกาส  (Opportunity) 
 1. รัฐบาลมีนโยบายใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
          2. นโยบายของรัฐบาล ให้การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาในหลายด้านเพ่ือส่งเสริมการแก้ไขปัญหา
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ความยากจน มีการสนับสนุนงบประมาณมาจากภาครัฐ ผนวกกับการพัฒนาตนเองตามแผนแม่บทชุมชน มี
กิจกรรมการพัฒนาหลากหลาย 

          3. โอกาสการผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า โดยการบริโภคภายในต าบล อ าเภอ ยังมีการผลิตไม่
เพียงพอต่อความต้องการ การส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็น
นโยบายหนึ่งที่ได้เร่งด าเนินการ แต่ยังไม่คืบหน้าเท่าท่ีควร 

 4. มีความอิสระในการบริหารงบประมาณ จัดเก็บรายได้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ 
ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จึงสามารถท่ีจะพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณได้อย่างเต็มที่ 

          
 5. ประชาชนสามารถรวมกลุ่มเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปแบบกลุ่มอาชีพ 

          6. มีภูมิประเทศที่มีล าธารปราสาทไหลผ่านและมีความเป็นมาที่สามารถสืบค้นได้เช่น วัดตลาด 
แคที่มีความเป็นมาเป็นร้อยปี ล าธารปราสาทที่เดิมเป็นเส้นทางในการคมนาค้าขนส่ง และเป็นตลาดอันเก่าแก่
ชื่อ”ตลาดแคว”เป็นต้น สามารถน ามาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
  7. มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
  8. ชุมชนในเขตเทศบาลมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 

6. ในสังคมอนาคตจะเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดช่องทางการประชาสัมพันธ์ได้มากข้ึน 
 

อุปสรรค/ภัยคุกคาม  (Threats) 
          ๑. การผันผวนของราคาสินค้า เช่นน้ ามัน ทองค า อันเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น 

การส่งเสริมให้ภาคประชาชนลดการใช้พลังงาน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยองค์กรของรัฐต้องเป็นต้นแบบ การ
ส่งเสริมการท าโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การ
ส่งเสริมการท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ การส่งเสริมกิจการร้านค้าชุมชน อันเป็นการลดการเดินทางไปสู่ตัวเมือง 

๒. มีงบประมาณการพัฒนาค่อนข้างจ ากัด การด าเนินการโครงการที่เกินศักยภาพของ 
งบประมาณ จ าเป็นต้องสรรหาแหล่งงบประมาณภายนอก เช่น งบจากส่วนกลาง งบจากจังหวัด(CEO)  งบจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงได้จัดท าแผนพัฒนาโดยมีการแยกแผนงาน/โครงการที่เกินศักยภาพ เพ่ือเสนอขอ
งบประมาณอุดหนุน และทบทวนแผนงานทุกปี 

          ๓. ภาวการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจทวีความรุนแรงมากขึ้น ไทยมีการเปิดเขตการค้าเสรี AFTA  
สินค้าจากต่างประเทศน าเข้าในราคาถูก มีการละเว้นภาษีน าเข้า กระทบต่อภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ต้อง
ค านึงถึงผลกระทบด้านนี้ ในการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 4. ปัญหาของภัยธรรมชาติ น้ าท่วม ภัยแล้ง 
          6. สังคมเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ท าให้เกิดปัญหาในการสื่อสารระหว่างบุคคลเพ่ิม

มากขึน้ 
7. กฎหมายระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
8. การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า 

ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 

การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
 เทศบาลต าบลตลาดแค  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  1. ด้านเส้นทางคมนาคมและระบบการระบายน้ า เทศบาลมีเปูาหมายที่จะให้มีถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กหรือถนนแอสฟัลท์ติกในพ้ืนที่ ร้อยละ 100  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือถนนแอสฟัลท์ติกทุกสาย และมีระบบการระบายน้ าที่มีประสิทธิภาพเพ่ือลดปัญหา 
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น้ าท่วมขังในชุมชน แต่ปัญหาคือ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
   2. การขยายเขตไฟฟูา  ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 แตถ่นน 

บางสายขาดไฟฟูาสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ท าให้ขาดแสงสว่างเวลาสัญจรไปมาในเวลากลางคืน ทั้งนี้เทศบาลได้ตั้ง
งบประมาณในการขยายเขตไฟฟูาไว้แล้วบางส่วนแต่ยังไม่สามารถท าได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด เนื่องจาก
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 
    3. การประปา เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเองสามารถให้บริการได้
ครอบคลุมทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิต
เป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหา
ขาดแคลนน้ าสามารถท่ีจะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชน   
  2. ด้านเศรษฐกิจ 

เทศบาลต าบลตลาดแค ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ 
1. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาเป็นอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพ 

ค้าขาย  โดยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่จะท างานที่บริษัท เกลือพิมาย จ ากัด และบริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ 
จ ากัด อ าเภอพิมาย ซึ่งทั้งสองบริษัทจะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่ายเกลือทั้งที่ใช้เพ่ือการบริโภค และ
เกลือที่ใช้ในอุตสาหกรรม และประชาชนอีกส่วนหนึ่งจะไปท างานที่เขตอุตสาหกรรมสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา  

2. อาชีพเกษตรกรรม โดยในภาคเกษตรกรรมแรงงานส่วนใหญ่จะได้มาจากสมาชิกใน 
ครอบครัว และมีบางส่วนที่จ้างแรงงาน ซึ่งมีทั้งแรงงานในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  

3. อาชีพค้าขาย ส่วนหนึ่งจะค้าขายผลิตผลทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ อาหารสด  
เป็นต้น ซึ่งจะจ าหน่ายที่ตลาดเทศบาลในตอนเช้า เวลาประมาณ ๐๓.๐๐–๐๘.๐๐ น. และส่วนหนึ่งจะจ าหน่าย
อาหารส าเร็จรูปที่ตลาดไนท์บาซ่าตลาดแค ซ่ึงจะจ าหน่ายในช่วงเวลาประมาณ ๑๕.๐๐-๒๐.๐๐ น.  

นอกจากนี้ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ประกอบอาชีพค้าขายสินค้าจ าพวกเครื่องอุปโภค–บริโภค 
ทั่วไป หรือร้านขายของช า โดยสรุป ประชาชนภายในเขตเทศบาลมีฐานะทางครอบครัวพอมีพอใช้ ฐานะปาน
กลางมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี 78,780.00 บาท  (จากฐานข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕9) 
  3. ดา้นสังคม 
   การศึกษา 

เทศบาลต าบลตลาดแคมีโรงเรียนในสังกัด 1 แห่ง คือโรงเรียนเทศบาลตลาดแค มี 
อาคารสถานที่เพ่ืออ านวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปิดการเรียนการสอน
ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงอนุบาล ๓  และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 1 แห่ง  
   นอกจากนี้ ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคยังมีโรงเรียนอีก ๒ แห่ง คือ 

1. โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต  
๒ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

2. โรงเรียนอนุบาลตลาดแค สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมาเขต ๑  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ 
ถึงอนุบาล ๓  และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  

ศาสนา 
   ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดตลาดแค
เป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และมีศาลเจ้า ๑ แห่ง 



๖๔ 

 

 

 

การสาธารณสุข 
    เทศบาลต าบลตลาดแค  มีเปูาหมายในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประชาชน ทั้ง
สุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสาธารณสุขให้มีคุณภาพและการบริการอย่างทั่วถึง 
โดยมีผลการด าเนินการงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
    
 

๑. อบรมให้ความรู้กลุ่มเสี่ยง 
   ๒. กวดขันการดูแลรักษาความสะอาดภายในตลาดสดและดูแลสภาพแวดล้อมในเขต
พ้ืนที่ให้มีความสะอาดเรียบร้อย 
   ๓. รณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และโรคติดต่ออ่ืนๆ 
   ๔. โครงการสร้างเสริมสุขภาพ  เทศบาลต าบลตลาดแค ได้เล็งเห็นความส าคัญของการ
มีสุขภาพที่ดีของประชาชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญ จึงได้มีโครงการดูแลสุขภาพ
อนามัยของประชาชนตั้งแต่แรกเกิด และต่อเนื่องจนถึงวัยสูงอายุ เช่น โครงการดูแลระยะยาวด้านสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพึงในพ้ืนที่เขตเทศบาลจ าบลตลาดแค/โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกายแบบ
เต้นแอโรบิกและเต้นบาลสโลบ ในกลุ่มผู้สนใจ (ทุกเพศทุกวัย) และโครงการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจะมีการเต้น ทุก
วันจันทร์ – ศุกร์ ที่ลานอเนกประสงค์ หน้าส านักงานเทศบาลต าบลตลาดแค   
 

การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
   เทศบาลต าบลตลาดแค มีการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในพ้ืนที่ให้มีหลักประกันทาง
สังคมและเศรษฐกิจขั้นพ้ืนฐาน โดยการขยายหลักประกันทางรายได้ขั้นพื้นฐานให้กับคนพิการและผู้สูงอายุให้มี
โอกาสในการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมขั้นพ้ืนฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  นอกจากนี้ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแคยังมีศูนย์
พัฒนาคุณชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ๑ แห่ง   

 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการปูองกันและระงับ
เหตุ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนปูองกันและระงับภัยที่เกิดขึ้นในแต่ละประเภทเป็นการเฉพาะ ภัยประเภท
ต่างๆ ดังกล่าวได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย อุบัติภัย ภัยจากสารเคมี ภัยจากเหตุประท้วงของม็อบต่างๆ ภัย
จากสงคราม เป็นต้น ซึ่งภัยประเภทต่างๆ เหล่านี้มีสาเหตุและพ้ืนที่เกิดเหตุไม่เฉพาะแต่ภายในเขตเทศบาลต าบล
ตลาดแคเท่านั้น แต่ยังสามารถเกิดขึ้นได้ในพ้ืนที่ติดต่อและใกล้เคียงเขตเทศบาลอีกด้วย ซึ่งเทศบาลต าบล                 
ตลาดแค จ าเป็นต้องออกให้ความช่วยเหลือเมื่อมีการร้องขอและมีค าสั่งให้ปฏิบัติ 
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการเตรียมความพร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งก่อน
เกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยไว้เป็นการล่วงหน้า 
 

  4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลต าบลตลาดแค ปัญหาที่พบคือปัญหาดินและน้ าเค็ม ส่งผลกระทบต่อการท า 

การเกษตรของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งความเข้มข้นของน้ าจะเพ่ิมขึ้น ท าให้น้ ามีความเค็มเพ่ิมขึ้นไม่
สามารถท าการเพาะปลูกได้ และจากการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและสังคมท าให้มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วน ามาซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาด้านขยะมูลฝอย ซึ่งนับวันจะมีจ านวนมากขึ้นทุกๆ
ปี ซึ่งในปัจจุบันจ านวนขยะมูลฝอยประมาณ ๑๐ ตัน/วัน/ปี และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป็นผลท าให้
เทศบาลต าบลตลาดแคต้องประสบกับปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย พื้นที่ที่ใช้ในการรองรับขยะ จ านวน ๑๕ 
ไร่ การจัดเก็บขยะโดยใช้วิธีฝังกลบ ซึ่งเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ในขณะนี้ได้ด าเนินการขุดเพ่ือฝังกลบ
ขยะ จ านวน ๕ ไร่ พบว่าเกิดปัญหาคือ ไม่ได้ใช้วิธีก าจัดขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาลซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาด้าน



๖๕ 

 

 

 

สิ่งแวดล้อมกับพื้นท่ีใกล้เคียงได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวที่จะเกิดขึ้น เทศบาลต าบลตลาดแค จึง
ได้คิดหาวิธีในการลดปริมาณขยะมูลฝอย ได้แก่ การรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะโดยน าขยะ
ไปแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก ถึงแม้ว่าการด าเนินการดังกล่าวจะยังไม่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง แต่เทศบาลต าบล              
ตลาดแคก็ยังคิดหาวิธีการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ต่อไป และปัญหาที่ส าคัญเป็น 
 
อันดับหนึ่ง เป็นปัญหาด้านการระบายน้ าจากชุมชน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ าท่วมในชุมชนตามมา 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับล าธารปราสาท และท าเลที่ตั้งเป็นพ้ืนที่ต่ าซึ่งรองรับการระบายน้ าจากเขื่อนล าเชียงไกร 
ท าให้น้ าระบายไม่ทัน และเกิดปัญหาน้ าท่วมกระจายเข้าสู่พื้นที่ของหมู่บ้านชุมชนและพ้ืนที่การเกษตรได้รับความ
เสียหาย ซึ่งหมู่บ้านชุมชนในต าบลธารปราสาทได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วม ในปี พ .ศ .๒๕๕๓                
ปี พ.ศ.๒๕๕๔ และปี พ.ศ.๒๕๕๖ ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของการระบายน้ าในชุมชนให้หมด
ไปได้ แต่ถึงอย่างไร เทศบาลต าบลตลาดแคก็ได้จัดตั้งศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมให้บริการ
ประชาชนคลอด ๒๔ ชั่วโมง และเพ่ือปูองกันปัญหาน้ าท่วมที่จะเกิดขึ้น เทศบาลต าบลตลาดแคได้เตรียมความ
พร้อม และเตรียมแผนตั้งรับเป็นประจ าทุกปี ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕9 โดยได้บรรจุโครงการต่างๆ ไว้ใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี 2559-25๖1 เพ่ือปูองกันให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนเมื่อต้องเผชิญ 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นปัญหา 
   1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๑.๑ การคมนาคม ไม่สะดวก  เนื่องจากถนนที่ใช้สัญจรไปมา บางแห่งช ารุด 
      ๑.๒ การไฟฟูา ถนนบางสายขาดไฟฟูาสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ท าให้ขาดแสงสว่างเวลา 

สัญจรไปมาในเวลากลางคืน 
       1.3 ชุมชนขยายมากขึ้นระบบระบายน้ ายังไม่เพียง เกิดการอุดตัน บางแห่งช ารุด เกิด
การอุดตัน  
   2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  

       ๒.๑ ประชาชนมีรายได้ต่ า เนื่องจากมีอาชีพที่ไม่ม่ันคง ไม่มีอาชีพเสริมรองรับและไม่มี 
ความรู้ด้านอาชีพท่ีราษฎรถนัดและสนใจ   

       ๒.๒ ประชาชนว่างงาน เนื่องจากไม่มีอาชีพเสริมรองรับ นอกเหนือจากการท านา  
ท าไรก่่อให้เกิดการอพยพออกไปหางานท ายังต่างถิ่น 
   3. ปัญหาด้านสาธารณสุข 

      ๓.๑ ในปัจจุบันมีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ 
      ๓.๒ ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย   

       ๔. ปัญหาด้านการเกษตร 
      ๔.๑ ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร เนื่องจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติมีน้ าไม่เพียงพอต่อ 

ความต้องการ 
      ๔.๒ ผลผลิตจากการท านา ท าไร่ ตกต่ า เนื่องจากการระบาดของโรคพืช ศัตรูพืช 

รบกวนและเกษตรกรขาดความรู้ เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
        4.3 ปัญหาของภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง น้ าท่วม 

       ๕. ปัญหาด้านสังคม 
    5.1 ประชาชนในหมู่บ้านขาดความรู้ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                    5.2 ขาดสถานที่และกิจกรรมนันทนาการ การออกก าลังกาย เช่น ลานกีฬา อุปกรณ์กีฬา 
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                    5.3 ประชาชนในพื้นท่ีบางรายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่งคงแข็งแรง 
        ๖. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       ๖.๑ ปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึน 
    6.2 ปัญหาการพังทลายของดินจากน้ ากัดเซาะ 

         
 ๗. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 

       ๗.๑ ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้านการปกครองและด้านกฎหมาย 
             ๘. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

       8.1 ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ 
       ๘.๒ ขาดกิจกรรมทางด้านศาสนา การปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรม    

ประเด็นความต้องการ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

        ๑.๑ ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนและสะพานภายในชุมชนและเชื่อมต่อถนนระหว่างชุมชน 
        ๑.๒ ขยายเขตไฟฟูา ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะภายในชุมชน 
 1.3 มีรางระบายน้ าสามารถระบายน้ าได้สะดวก จัดระบบการระบายน้ าไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 

 2. ด้านเศรษฐกิจ 
        ๒.๑ ส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร และสนับสนุนเงินทุนให้กับกลุ่มอาชีพในการด าเนินกิจการ 

ของกลุ่ม 
        ๒.๒ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการให้ความรู้รวมถึงการสนับสนุน 

เมล็ดพันธ์ ปุ๋ยและการก าจัดศัตรูพืชให้กับประชาชน 
 ๓. ด้านสาธารณสุข 

        ๓.๑ อบรม ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของ การปฏบิัติตนให้ถูกสุขลักษณะ 
        ๓.๒ ให้ความรู้ในเรื่องของการปูองกัน ควบคุมและระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโรค 

ไม่ติดต่อ 
    3.3 ประชาชนทราบและสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

 ๔. ด้านการเกษตร 
        ๔.๑ ก่อสร้างหรือปรับปรุงฝาย ขุดลอกคลองตามธรรมชาติ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง 

เพียงพอ 
        ๔.๒. ก่อสร้างซ่อมแซมระบบประปาและพัฒนาแหล่งน้ าดิบ 

   5. ด้านสังคม 
           ๕.1 สนับสนุนกิจกรรมด้านนันทนาการและการกีฬา 
           ๕.2 สนับสนุนสวัสดิการ กองทุนส าหรับผู้ยากไร้และผู้พิการ 
    5.3 ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มั่นคงแข็งแรง 

 ๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.1 ปริมาณขยะถูกก าจัดให้หมดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 
  6.2 ปูองกันตลิ่งและรักษาดินดินไหล่ทาง 

        ๖.3 รณรงค์การปลูกต้นไม้และจัดการอบรมและสัมมนาเรื่องสิ่งแวดล้อม 
 ๗. ด้านการเมือง และการบริหาร 

        ๗.๑ จัดอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการบริหารและการปกครอง 
        ๗.๒ ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานและการบริหารงานของเทศบาล 

 ๘. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม 



๖๗ 

 

 

 

     8.1 ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือปราชญ์ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคงอยู่สืบไป 
     ๘.2 สนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

แบบ ยท. 01 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ 
บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ 
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ 
การสร้างความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 

ยุทธศาสตร์การสร้าง 
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
การเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการในภาครัฐและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสตกิส ์

ยุทธศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 
การต่างประเทศ ประเทศ
เพื่อนบ้าน และภูมภิาค 

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถใน 
การแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 

ยุทธศาสตร์การยกระดับอุสาหกรรมการท่องเที่ยว  
และผลิตภัณฑ์ไหม 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการค้าลงทุน  
และการค้าชายแดน 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และเพิ่มศักยภาพ 
การแข่งขันเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 
ยกระดับสังคม 
ให้เป็นเมืองน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่งคงทุกมิติ  
เพื่อปกป้องสถาบันของชาติ และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด 
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สานต่อแนวทางพระราชด้าร ิ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

ยุทธศาสตร์ด้านกา
พัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
ต้าบลตลาดแค 

ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสวัสดิการ
สังคม 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ 
เกษตรกรรม 

ยุทธศาสตร์
ด้านการกีฬา
และ
นันทนาการ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
ด้านโครง 
สร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
ส่งเสริม
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่ง
คงปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

บริหารราชการให้
มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

พัฒนาด้านสาธารณสุขให้
ประชาชนมีความสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 

พัฒนาด้านการศึกษาสร้างแหล่งเรียนรู้ให้
นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการ
แข่งขันอยู่ในสังคมได้โดยปกติสุข 

พัฒนาด้านสวัสดิการ
สังคมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรมให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

พัฒนาด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เสริมสร้างความมั่งคง
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และเพิ่มศักยภาพ 
การแข่งขันเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 
ยกระดับสังคม 
ให้เป็นเมืองน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่งคงทุกมิติ  
เพื่อปกป้องสถาบันของชาติ และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริหารราชการให้
มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

พัฒนาด้านสาธารณสุขให้
ประชาชนมีความสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 

พัฒนาด้านการศึกษาสร้างแหล่งเรียนรู้ให้
นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการ
แข่งขันอยู่ในสังคมได้โดยปกติสุข 

พัฒนาด้านสวัสดิการ
สังคมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรมให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

พัฒนาด้านการกีฬา
และนันทนาการ 
 

เสริมสร้างความมั่งคง
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 

1.ส่งเสริมการกีฬา
ทุกประเภทเพื่อ
ความเป็นเลิศและ
เป็นอาชีพสนับสนุน
กีฬาพื้นบ้าน 
2.ส่งเสริมจัดการ
แข่งขันกีฬาเพื่อ
สร้างความ
สมานฉันท์ระหวา่ง
องค์กรต่างๆ 
3.ส่งเสริมสนับสนุน
นักกีฬาระดับ
เยาวชนให้เป็น
ตัวแทนระดับ
จังหวัดและ
สนับสนุนโรงเรียน
การกีฬา 
4.ส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการระดับ
เยาวชนและ
ประชาชนเพื่อแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
และใช้เวลาวา่งให้ 
 

1.ส่งเสริมให้จัด
พระสงฆ์เป็นศูนย์
ส่งเสริมคุณธรรม 
วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีพุทธ
ท้องถิ่น 
2.ส่งเสริมศาสนา
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
3.รื้อฟื้น คูณค่า 
วัฒนธรรมประเพณี
ของชุมชน เช่น ชาติ
พันธุ์ วัฒนธรรม วถิี
ชีวิต ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
4.ส่งเสริมทบทวน
ของสถาบัน บา้น 
วัด โรงเรียน ในการ
พัฒนาชุมชน 
5.สนับสนุน
โครงการวัดปลอด
เหล้าให้ยั่งยืนและ
โครงการตรวจ 
 

1.ส่งเสริมสนับสนุน
การกระจายอ้านาจ
และการถา่ยโอน
ภารกิจทางด้าน
การศึกษาให้เป็นไป
ตามความสมัครใจ
และความพร้อมของ
สถานศึกษานั้นๆ 
2.ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษารวมถึง
การศึกษา ทั้งใน
และนอกระบบ
โรงเรียน ทั้งระดับ
ก่อนวยัเรียน 
ประถม มัธยม ภาค
ประชาชน โดย
ประสานการ
สนับสนุน
งบประมาณและ
พัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
3.ส่งเสริมการมีส่วน 

1.ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพด้าน
การผลิตเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตและ
การตลาดโดยให้
ความรู้กับ
ประชาชนอยา่ง
ทั่วถึงและสอดคล้อง
กับวิถีชวีิตจริง 
2.พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านเกษตรกรรม 
3.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
โดยใช้เกษตร
อินทรีย ์
4.พัฒนาความรู้
ด้านวิชาการ เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร 
สนับสนุนศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนและ 

1.จัดโครงสร้าง
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพบรรลุ
ตามนโยบายและ
บริหารงานอยา่ง
โปร่งใสตรวจสอบได้
มีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนทั้งระดับชาติ
ระดับจังหวัด
ท้องถิ่นและภาค
ประชาชน 
2.ประสานงานสาม
พี่น้องท้องถิ่น(อบจ.
เทศบาล อบต.)และ
ร่วมมือกับราชการ
ส่วนภูมิภาค 
3.ส่งเสริมศักยภาพ
ของท้องถิ่นในทุกๆ
ด้านตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี 
4.สนับสนุนการ
กระจายอ้านาจถา่ย
โอนภารกิจและ 

1.การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ความมั่งคง
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน ลด
อุบัติเหตุ จราจร 
ทางบก ทางน้้า 
2.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ในด้านความมั่งคง
และความปลอดภัย
โดยส่งเสริมและ
สนับสนุน ต้ารวจ
บ้าน อปพร.ให้
ท้างานอยา่งมี
คุณภาพ 
3.สร้างความมั่นใจ
และความสบายใน
ให้กับประชาชน
ด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินบุคลากร
ภาครัฐลงสู่ 

1.พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและผู้
พิการโดยสนับสนุน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และผู้พิการอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 
2.ส่งเสริมการ
พัฒนาศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและ
ประชาชน 
3.การสังคม
สงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
เด็ก สตรี คนชรา ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ตืดเช้ือ
(HIV)จัดให้มีและ
เพิ่มศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
4.ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของทุกคน 

1.พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพให้มีคุณภาพ
มาตรฐานทั่วถึงและ
ครบวงจรผูร้ับบรกิาร
สามารถเข้าถึงได้
อย่างครอบคลุมเป็น
ธรรมเกิดความพึง
พอใจ 
2.สนับสนุนการ
พัฒนาก้าลังด้าน
สาธารณสขุ โดยจัด
ทุนการศกึษา
สนับสนุน(แพทย์/
พยาบาล/เจ้าหน้าที่
สาธารณสขุ/
ครอบคลุมทุกวิชาชีพ 
3.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนใน
ด้านสาธารณสุขโดย
ส่งเสริมและสนับสนนุ
อาสาสมัคร
สาธารณสขุ(อสม.)ให้
ท้างานอย่างมี
คุณภาพและมขีวัญ
ก้าลังใจที่ด ี
 

1.บูรณาการบริหาร
จัดการดิน น้้า ป่า 
ขยะ มลภาวะโดย
การมีส่วนร่วมของ 
3 ภาคี ทกุเร่ือง 
ได้แก่ ภาคีหนว่ย
ราชการ นกัวิชาการ 
และประชาชน 
2.ส่งเสริมการจัด
สวนสาธารณะ
ชุมชน ส่งเสริมการ
สร้างความร่มร่ืน
สองข้างทาง เช่น 
หน้าโรงเรียน ชุมชน 
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในจังหวัด 
3.ส่งเสริมให้มีการ
บริหารจัดการลุ่ม
น้้าย่อย โดยภาคี
ความร่วมมือของ
ชุมชน 
4.รณรงค์การแก้ไข
ปัญหาภาวะ 

1.จัดระบบ
ฐานข้อมูลสาสนเทศ
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
2.บูรณาการ
แผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สามพี่น้องท้องถิ่น
(อบจ.เทศบาล 
อบต.)เพื่อลดความ
ทับซ้อนของพื้นที่
และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน 
3.ส่งเสริมเช่ือมโยง
การชลประทาน 
ก่อสร้าง ท้านบกั้น
น้้า ขุดลอก ขุดสระ
พัฒนาแหล่งน้้า 
คลองน้้า ระบบ
ประปา และการ
กระจายการใช้
ประโยชน ์
4.การจัดให้มีและ 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เกิดประโยชน์ 
5.จัดให้มีการ
ประกวดการแสดง
ของศิลปินท้องถิ่น
พื้นบ้าน เช่น ลเิก 
เพลงโคราช และการ
แข่งขนัทางดนตรี 
เพื่อยกระดับสู่มอื
อาชีพ 

สุขภาพใหพ้ระสงฆ์
เป็นประจ้า 
6.ส่งเสริมสนับสนุน
แนวทางการพัฒนา
สนับสนุนงานรัฐพิธี
และองค์กรสาธารณ
กุศล 

ร่วมของประชาชนและ
ภาคีการพัฒนาในการจัด
การศึกษา 
4.ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาบุคลากรด้าน
การศึกษา ให้ได้
มาตรฐานและมีความเป็น
เลิศ 
5.จัดการศึกษาโดยเน้น
คุณธรรมน้าสู่สัมมาชีพ 
6.จัดตั้งสถาบันการศึกษา
หรือการเรียนรู้ของ
ประชาชนเพ่ือพัฒนา
อาชีพน้าไปสู่การมีงานท้า
และรายได้เพ่ิมขึ้น 
7.การพัฒนาสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีพอย่าง
ยั่งยืน 

แหล่งเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 
5.ประสานงาน
จัดหาแหล่งน้้าเพือ่
การเกษตร 
6.ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาเครือข่าย
หมอดินและบูรณา
การกับเกษตร
จังหวัด อา้เภอ 
ต้าบลอยา่งทั่วถึง
จริงจัง 

บุคลากรภาครัฐลงสู่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
5.การพัฒนาเทคโนโลยี
และบุคลากรขององค์กร
ให้มีความเหมาะสม
สอดคล้อง 
6.จัดระบบฐานข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเป็นรากฐานการ
วางแผนพัฒนาโคราช 
7.การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
รับรู้และติดตามการ
ท้างานขององค์กร
ตนเอง 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
5.การพัฒนาเทคโนโลยี
และบุคลากรขององค์กร
ให้มีความเหมาะสม
สอดคล้อง 
6.จัดระบบฐานข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเป็นรากฐานการ
วางแผนพัฒนาโคราช 
7.การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
รับรู้และติดตามการ
ท้างานขององค์กร
ตนเอง 

ทุกวัยตั้งแต่แรกเกิด 
วัยเด็ก วัยรุ่น 
เยาวชน วัยทา้งาน
และวัยชรา 
5.สนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน 
6.สนับสนุนกลุ่ม
เด็ก สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ ผู้ปว่ยเร้ือรัง
ด้านหลักประกัน
รายได้ เข้าถึง
บริการของรัฐอย่าง
ทั่วถึงเป็นธรรม 

4.จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาค
ประชาชนเพื่อพึ่งพาตนเองของ
ประชาชนสู่การมีสุขภาพที่ดี
(คุ้มครองผู้บิโภค/การควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ/การฟื้นฟู
สุขภาพประชาชน/อนามัย
โรงเรียน) 
5.พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
(EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์ 
ฐานศูนย์แจ้งเหตุและจัดให้มีหน่วย
รับส่งผู้ป่วยระดับโซนทุกโซน
สามารถประสานการท้างานกับ
หน่วยงานบริการสาธารณสุขได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.การจัดระบบสุขภาพภาค
ประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนทั้งผู้น้าชุมชน(ก้านัน
,ผู้ใหญ่บ้าน)กลุ่มสตรี,กลุ่มเยาวชน
,กลุ่มวัยรุ่น,วัยท้างาน,วัยสูงอายุ 
7.การส่งเสริมและสนับสนุนให้
โรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่มี
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการ
รับรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นโยการ
สนับสนุนประสานงานให้มีการ
สร้างโรงพยาบาลเพิ่มเติมทั้งใน
เมืองและต้าบล 

โลกรอ้น ส่งเสริมการ
ประหยัดพลังงาน 
5.ส่งเสริมภมูิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอ้มชุมชน 
6.ปรับปรุงคุณภาพ
สายน้้าล้าคลองและ
สายน้้าหลักทั้ง 9 
สาย ของจังหวดั
นครราชสีมา 
7.ส่งเสริมการเฝ้า
ระวังภาวะน้้าท่วม น้้า
แล้ง น้้าเค็ม โดย
ชุมชน 

บ้ารุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐาน ทางบก ทาง
น้้า และทางระบายน้้า
และการปรับปรุง
บ้ารุงรักษาในเขต
ชุมชนและท้องถิน่ 
5.ส่งเสริมสถานที่เพือ่
นันทนาการและออก
ก้าลังกายสนามกีฬา
และนนัทนาการ
ชุมชน 
6.การผังเมืองรวม
ของท้องถิน่และการ
ผังเมืองรวมจังหวัด 
7.ซ่อมบ้ารุงปรับปรุง
เครื่องมือ 
เครื่องจักรกล 

โครงการ 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

การศึกษา บริหารงาน
ทั่วไป 

สร้างความ 
เข้มแข็งของ 
ชุมชน 

การเกษตร รักษาความ 
สงบภายใน 

สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข อุตสาหกรรม
และการโยธา 

เคหะชุมชน พาณิชย ์งบกลาง 
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แบบ ยท. 02 

วิสัยทัศน์ “เทศบาลต าบลตลาดแค  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามัคคีปลอดภัย ใฝ่คุณธรรมเลิศล  าการศึกษา น าพาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร ์ 1.ยุทธศาสตร์บริหาร
ราชการให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

2.ยุทธศาสตร์ 
พัฒนาด้านสาธารณสุข 

3.ยุทธศาสตร์ 
พัฒนาด้านการศึกษา 

4.ยุทธศาสตร์พัฒนา 
ด้านสวัสดิการสังคม 

5.ยุทธศาสตร์ 
ด้านการเกษตรกรรม 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการ
กีฬาและนันทนาการ 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

8.ยุทธศาสตร์ด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

9.ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม 

10.ยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าประสงค ์ 1.บริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

2.พัฒนาด้านสาธารณสุข
ให้ประชาชนมีคุณภาพ
สมบูรณ์ 

3.พัฒนาด้านการศึกษา สร้างแหล่งเรียนรู้ให้
นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพใน 
การแข่งขันอยู่ในสังคมได้โดยปกติสุข 

4.พัฒนาด้านสวัสดิการ
สังคมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

5.พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

6.พัฒนาด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

7.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 

8.พัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 

9.ส่งเสริมศาสนา
วัฒนธรรม 

10.เสริมสร้างความ 
มั่งคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
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เป้าประสงค ์ 1.บริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

2.พัฒนาด้านสาธารณสุข
ให้ประชาชนมีคุณภาพ
สมบูรณ์ 

3.พัฒนาด้านการศึกษา สร้างแหล่งเรียนรู้ให้
นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพใน 
การแข่งขันอยู่ในสังคมได้โดยปกติสุข 

4.พัฒนาด้านสวัสดิการ
สังคมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

5.พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

6.พัฒนาด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

7.พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 

8.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

9.ส่งเสริมศาสนา
วัฒนธรรม 

10.เสริมสร้างความ 
มั่งคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ค่าเป้าหมาย 1. การบริหารจัดการของ
เทศบาลมีผลการปฏิบัติ 
งานที่มีประสิทธิภาพ 
 

2. ประชาชนเข้าถึงการ
บริการทางสาธารณสุข 
มีสุขภาพแข็งแรง 

3. ประชาชนเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานและเกิดการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

4. ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

5. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตรและมีแหล่งน้้าส้าหรับการ
อุปโภค บริโภคและท้าการเกษตรเพิ่มขึ้น 
 

6. ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
 

7 .  ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ 

 

8. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเพิ่มขึ้นและมี
มาตรฐาน 

9. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 
ของท้องถิ่น 

กลยุทธ ์ 1.จัดโครงสร้าง
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพบรรลุ
ตามนโยบายและการ
บริหารงานอย่าง 
โปร่งใสตรวจสอบได้
ให้มีส่วนร่วมทุกภาค 
ส่วน ทั้งระดับชาติ
ระดับจังหวัด ท้องถ่ิน
และภาคประชาชน 
2.ประสานงานสามพ่ี
น้องท้องถ่ิน(อบจ.
เทศบาล อบต.)และ
ร่วมมือกับราชการ 
 

1.ส่งเสริมการ
กีฬาทุกประเภท
เพื่อความเป็นเลิศ
และเป็นอาชีพ
สนับสนุนกีฬา
พื้นฐาน 
2.ส่งเสริมจัดการ
แข่งขันกีฬาเพื่อ
สร้างความ
สมานฉันท์
ระหว่างองค์กร
ต่างๆ 
 

1.พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพให้มีคุณภาพ
มาตรฐานท่ัวถึงและ
ครบวงจรผู้รับบริการ 
เข้าถึงได้อย่าง
ครอบคลุมเป็นธรรม
เกิดความพึงพอใจ 
2.สนับสนุนการพัฒนา
ก้าลังด้านสาธารณสุข
โดยจัดทุนการศึกษา
สนับสนุน(แพทย์ 
พยาบาล เจา้หน้าท่ี
สาธารณสุข ครอบคลุม
ทุกวิชาชีพ 
3.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนใน 
 
 
 
 
 

1.บูรณาการบริหาร
จัดการดินน้้า ป่า 
ขยะ มลภาวะโดย
การมีส่วนร่วมของ  
3 ภาค ีทุกเรื่อง 
ได้แก่ ภาคีหน่วยงาน
ราชการ นักวิชาการ
และประชาชน 
2.ส่งเสริมการจัด
สวนสาธารณะ
ชุมชน ส่งเสรมิการ
สร้างความร่มรื่น
สองข้างทาง เชน่ 
หน้าโรงเรียน 
 
 
 
 

1.ส่งเสริมสนับสนุน
การกระจายอ้านาจ
และการถ่ายโอน
ภารกิจทางด้าน
การศึกษาให้ 
เป็นไปตามความ
สมัครใจความพร้อม
ของสถานศึกษานั้นๆ 
2.ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษารวมถึง
การศึกษา ทั้งในและ
นอกระบบโรงเรียน 
ทั้งระดับก่อนวัยเรียน 
ประถม มัธยม ภาค 
 
 

1.จัดระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศการ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
2.บูรณาการ
แผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สามพี่น้อง 
ท้องถิ่น(อบจ.
เทศบาล อบต.)
เพื่อลดความทับ 

1.ส่งเสริมให้จัด
พระสงฆ์เป็นศูนย์
ส่งเสริมคุณธรรม 
วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีพุทธ 
ท้องถิ่น 
2.ส่งเสริมศาสนา
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
3.รื้อฟื้น คุณค่า 
วัฒนธรรม
ประเพณีของ 

1.พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและ
ผู้พิการโดย
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุและผู้
พิการอย่างทั่วถึง 
และเป็นธรรม 
2.ส่งเสริมการ
พัฒนาศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและ
ประชาชน 
 

1.การป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย ความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน ลด
อุบัติเหตุ จราจร 
ทางบก ทางน้้า 
2.เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ 
ชุมชน ในด้าน
ความมั่นคงและ 

1.ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ด้านผลิตเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตและ
การตลาดโดยให้
ความรู้กับ
ประชาชนอย่าง
ทั่วถึงและ
สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตจริง 
2.พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
 
 

10. ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
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กลยุทธ ์ ส่วนภูมิภาค 
3.ส่งเสริมศักยภาพของ
ท้องถ่ินในทุกๆด้านตาม
หลักการบริหารจัดการ
ท่ีดี 
4.สนับสนุนการ
กระจายอ้านาจถ่ายโอน
ภารกิจและบุคลากร
ภาครัฐลงสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5.การพัฒนาเทคโนโลยี
และบุคลากรของ
องค์กรให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้อง 
6.จัดระบบฐานข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อเป็นรากฐานการ
วางแผนพัฒนาโคราช 
7.การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เพื่อ
ประชาชนมีส่วนร่วม
รับรู้และติดตามการ
ท้างานขององค์กร
ตนเอง 
 

3.ส่งเสริมสนับสนุน
นักกีฬาระดับเยาวชน
ให้เป็นตัวแทนระดับ
จังหวัด 
4.ส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการระดับ
เยาวชนและ
ประชาชน เพื่อ
แก้ปัญหายาเสพติด
และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
5.จัดให้มีการ
ประกวดการแสดง
ของศิลปินท้องถ่ิน
พื้นบ้านเช่น ลิเก 
เพลง โคราช และ
การแข่งขันทางดนตรี
เพื่อยกระดับสู่มือ
อาชีพ 

ด้านสาธารณสุขโดย
ส่งเสริมและสนบัสนุน
อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.)ใหท้้างานอย่างมี
คุณภาพและมีขวัญก้าลังใจ
ที่ด ี
4.จัดระบบส่งเสริมสุขภาพ
ภาคประชาชนเพื่อการ
พึ่งพาตนเองของสู่การมี
สุขภาพที่ด(ีคุ้มครอง
ผู้บริโภค การควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ ไม่ติดต่อ 
การฟื้นฟสูุขภาพ
ประชาชน อนามัย 
โรงเรียน) 
5.พัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน(EMS)โดยพฒันา
มาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุและ
จัดให้มหีน่วยรับส่งผู้ป่วย
ระดับโซนทุกโซนสามารถ
ประสานการท้างานกบั
หน่วยบริการสาธารณสุข
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
6.การจัดระบบสุขภาพ
ภาคประชาชนให้มีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วนทัง้ผู้น้า
ชุมชน(ก้านัน ผู้ใหญบ่้าน 
กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน 
กลุ่มวัยรุ่น วัยท้างาน วัย
สูงอายุ 
 

ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในจังหวัด 
3.ส่งเสริมให้มีการ
บริหารจัดการลุ่ม
น้้าย่อย โดยภาคีความ
ร่วมมือของชุมชน 
4.รณรงค์การแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อน 
ส่งเสริมการประหยัด
พลังงาน 
5.ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในการจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติสิ่งแวดล้อมชุมชน 
6.ปรับปรุงคุณภาพ
สายน้้าล้าคลองและ
สายน้้าหลักทั้ง 
 9 สาย ของจังหวัด
นครราชสีมา 
7.ส่งเสริมการเฝ้าระวัง
ภาวะน้้าท่วม น้้าแล้ง 
น้้าเค็ม โดยชุมชน 
 

ประชาชน โดยประสาน
การสนับสนุน
งบประมาณและพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและ
ภาคีการพัฒนาในการ
จัดการศึกษา 
4.ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาบุคลากรด้าน
การศึกษาให้ได้
มาตรฐานและ 
เป็นเลิศ 
5.จัดการศึกษาโดยเน้น
คุณธรรมสู่สัมมาชีพ 
6.จัดต้ัง
สถาบันการศึกษาหรือ
การเรียนรู้ขอประชาชน
เพื่อพัฒนาอาชีพน้าไปสู่
การมีงานท้าและมี
รายได้เพิ่มข้ึน 
7.การพัฒนาสูส่ังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่งยืน 
 

ซ้อนของพื้นที่และเกิด
ประโยชนส์ูงสุดแก่
ประชาชน 
3.ส่งเสริมเช่ือมโยงการ
ชลประทาน ก่อสร้างฝาย 
ท้านบกั้นน้้า ขุดลอก ขุด
สระ พฒันาแหล่งน้้า 
คลองน้้า ระบบประปา 
และการกระจายการใช้
ประโยชน ์
4.การจัดให้มีและ
บ้ารุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐาน ทางบก ทางน้้า 
และทางระบายน้้าและการ
ปรับปรงุบ้ารุงรักษาในเขต
ชุมชนและท้องถ่ิน 
5.ส่งเสริมสถานที ่
เพื่อนันทนาการและออก
ก้าลังกายสนามกีฬาและ
นันทนาการชุมชน 
6.การผังเมืองรวมของ
ท้องถ่ินและการผังเมือง
รวมจังหวัด 
7.ซ่อมบ้ารงุปรับปรุง
เครื่องมือ เครือ่งจกัรกล 

 
 

ชุมชน เช่น ชาติพันธ์ 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4.ส่งเสริมทบทวน
ของสถาบัน บ้าน วัด 
โรงเรียน ในการ
พัฒนาชุมชน 
5.สนับสนุนโครงการ
วัดปลอดเหล้าให้
ยั่งยืนและโครงการ
ตรวจสุขภาพให้
พระสงฆ์เป็นประจ้า 
6.ส่งเสริมสนับสนุน
แนวทางการพัฒนา
สนับสนุนงานรัฐพิธี
และองค์กร 
สาธารณกุศล 

3.การสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เด็กสตรี คนชรา ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ติดเช้ือ(HIV)จัดให้มี
และเพิ่ศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็ก 
4.ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนทุกวัยต้ังแต่แรก
เกิด วัยเด็ก วัยรุ่น 
เยาวชน วัยท้างาน และ
วัยชรา 
5.สนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน 
6.สนับสนุนกลุ่มเด็ก 
สตรี คนชรา
ผู้ด้อยโอกาส ผูพ้ิการ 
ผู้ป่วยเรื้อรังด้าน
หลักประกันรายได้ 
เข้าถึงบริการของรัฐ
อย่างทั่วถึงเป็นธรรม 
 

ลดอุบัติเหตุ จราจร 
ทางบก ทางน้้า 
2.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
ในด้านความมั่นคง
และความปลอดภัย 
โดยส่งเสริมและ
สนับสนุน ต้ารวจ
บ้าน อปพร.ให้
ท้างานอย่างมี
คุณภาพ 
3.สร้างความม่ันใจ
และความสบายใจ
ให้กับประชาชนด้าน
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ด้านเกษตรกรรม 
3.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนโดย
ใช้เกษตรอินทรีย์ 
4.พัฒนาความรู้ด้าน
วิชาการเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตร
สนับสนุนศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนและแหล่ง
เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 
5.ประสานงานจัดหา
แหล่งน้้าเพื่อการเกษตร 
6.ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาเครือข่ายหมอ
ดินและบูรณาการกับ
เกษตรจังหวัด อ้าเภอ 
ต้าบลอย่างทั่วถึงจริงจัง 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน การศึกษา บริหารงาน
ทั่วไป 

สร้างความ 
เข้มแข็งของ 
ชุมชน 

การเกษตร รักษาความ 
สงบภายใน 

สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข พาณิชย ์ อุตสาหกรรม
และการโยธา 

เคหะชุมชน งบกลาง 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ที่ 10 เสริมสร้างความ  -รณรงค์ปูองกนัลด 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี การปอูงกนัและบรรเทา 1.โครงการฝึกอบรม/รณรงค์/ ส านักปลัดฯ เทศบาล

การเสริมสร้าง ด้านการรักษา ด้านความมั่นคง มั่นคงปลอดภยั อบุัติเหตุ 1 คร้ัง / ปี สาธารณภยั ความมั่นคง ปอูงกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน ต าบล

ความมั่นคงทกุมติิ ความมั่นคง ปลอดภยัในชีวิต ในชีวิตและ ปลอดภยัในชีวิตและ ตลาดแค

เพื่อปกปอูง ปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน ทรัพย์สิน  -ด าเนินการตามโครงการ 4 4 4 4 4 คร้ัง/ปี ทรัพย์สินลดอบุติัเหตุ 2.โครงการปอูงกนัและลดอบุติัเหตุ ส านักปลัดฯ

สถาบนัของขาติ และทรัพย์สิน ช่วงเทศกาลต่างๆ จราจร ทางบก / ทางน้ า ทางถนนช่วงเทศกาล

และความ 4 คร้ัง/ปี (ปใีหม่,สงกรานต์,เข้าพรรษา,

ปลอดภยัในชีวิต ลอยกระทง และเทศกาลต่างๆ)

และทรัพย์สินของ  -มีแผงกัน้และกรวยจราจร 2 2 2 2 2 คร้ัง/ปี 3.โครงการติดต้ัง/จัดท าอปุกรณ์ ส านักปลัดฯ

ประชาชน มีเคร่ืองหมายจราจร/ เกี่ยวข้องกบัการจราจร

กระจกโค้ง  - จ้ดหาแผงกั้นและกรวยจราจร

 - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร/

กระจกโค้ง

 -งานปูองกนัฯ จดัท า  1 1 1 1 คร้ัง/ปี 4.โครงการปอูงกนัและบรรเทา ส านักปลัดฯ

โครงการเพื่อปอูงกันและ ความเดือดร้อนและปรับปรุง

บรรเทาความเดือดร้อน คุณภาพชีวิตของผู้ประสบภยั

ผู้ประสบภยัสาธารณะ

๑ คร้ัง/ปี

 -ฝึกอบรม ทบทวน 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 5.โครงการฝึกอบรมทบทวน ส านักปลัดฯ

อปพร.ใหม้ี อาสาสมคัรปอูงกนัภยัฝุาย

ประสิทธิภาพเพิ่ม พลเรือน (อปพร.)

มากขี้น 1 คร้ัง /ปี
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
งานปอูงกนัฯ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 6.โครงการฝึกอบรมและซักซ้อม ส านักปลัดฯ เทศบาล

จัดท าโครงการฝึก แผนปอูงกนัและบรรเทา ต าบล

อบรมและซักซ้อม สาธารณภยั ตลาดแค

แผนปอูงกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

 1 คร้ัง/ปี

 -งานปูองกนัจดัท า 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 7.โครงการส่งเสริมการเฝูาระวัง ส านักปลัดฯ

โครงการส่งเสริมการ ภยัธรรมชาติโดยชุมชน

เฝูาระวังภยัธรรมชาติ

โดยชุมชน 1 คร้ัง/ปี

 -ประชาชน ร้อยละ 60 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 8.โครงการปอูงกนัปญัหาไฟปาุ ส านักปลัดฯ

ของประชาชนท้ัง ๑๐ และหมอกควัน

ชุมชน ทราบถงึปัญหา

จากไฟปาุและหมอกควนั

 -สนับสนุนอาสาสมัคร 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี เสริมสร้างความเข้มแข็ง 1.โครงการสนับสนุนการปฏบิติั ส านักปลัดฯ

ในการตรวจตราก ากบั ของชุมชน  ในด้านความหน้าที่อาสาสมคัรในการตรวจตรา

ดูแลความความปลอดภยั มั่นคงและความปลอดภัย ก ากบัดูแลความปลอดภยั ปอังกนั

ภายในชุมชน ๑คร้ัง/ปี โดยส่งเสริมและสนับสนุนและแกไ้ข ปญัหายาเสพติด

 -สนับสนุนและพัฒนา 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี ต ารวจบา้น / อพปร. 2.โครงการสนับสนุนและพฒันา ส านักปลัดฯ

ศักยภาพกลุ่มมวลชน  ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ ศักยภาพกลุ่มมวลชน เช่น

๑ คร้ัง/ปี ลูกเสือชาวบา้น ต ารวจบา้น

และ อปพร. เปน็ต้น
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -รณรงค์แกไ้ขปัญหา 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 3.โครงการรณรงค์แกไ้ขปญัหา ส านักปลัดฯ เทศบาล

ยาเสพติด 1 คร้ัง/ปี ยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล ต าบล

 -ฝึกอบรมเพือ่ปูองกนั 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 4.โครงการฝึกอบรมเพื่อปอูงกนั ส านักปลัดฯ ตลาดแค

แกไ้ขปัญหายาเสพติด และแกไ้ขปญัหายาเสพติดตาม

ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของรัฐบาล

๑ คร้ัง/ปี

 -ประชาชนร่วมกันต้ัง 10 10 10 10 10 ชุมชน 5.โครงการปณิธานความดี ส านักปลัดฯ

ปณิธานความดีและ ปมีหามงคล

ท าตามปณิธานนั้น

 -จัดกิจกรรมปกปูอง 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 6.โครงการปกปอูงสถาบนัส าคัญ ส านักปลัดฯ

สถาบันส าคัญของ ของชาติ

ชาติ ๑ คร้ัง/ปี

 -สนับสนุนการ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 7.โครงการสนับสนุนการด าเนิน ส านักปลัดฯ

ด าเนินงานเพื่อ งานเพื่อปอูงกนัและแกไ้ข

ปอูงกนัและแกไ้ข ปญัหายาเสพติด ตามนโยบาย

ปญัหายาเสพ ของรัฐบาล

ติดตามนโยบาย

ของรัฐบาล 

1 คร้ัง/ปั
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ร้อยละ 60 8.โครงการปอูงกนัและแกไ้ข ส านักปลัดฯ (งบประมาณ

ของผู้เกี่ยวข้องกบั ปญัหายาเสพติด (เงินอดุหนุน เงินอดุหนุน

ยาเสพติดเข้ารับ เฉพาะกจิเปน็ค่าใช้จ่ายส่งเสริม เฉพาะกจิ)

การบ าบดัฟื้นฟู การบ าบดัฟื้นฟผูู้ติดยาเสพติด)

ติดยาเสพติด

 -ร้อยละ 60 ข 9.โครงการปอูงกนัและแกไ้ข

องผู้ผ่านการบ าบดั ปญัหายาเสพติด (เงินอดุหนุน

ฟื้นฟผูู้ติด เฉพาะกจิเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับ

ยาเสพติดได้รับ ฝึกอาชีพการปอูงกนัและเฝูา

การฝึกอาชีพ ระวัง)
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ติดต้ังหวัจา่ยประปา 5 5 5 5 5 จุด/ปี สร้างความมั่นใจและ 1.โครงการปรับปรุง /ติดต้ังหวัจ่าย ส านักปลัดฯ เทศบาล

หัวแดง 5 จดุ/ปี ความสบายใจใหก้บั ประปาหวัแดง ต าบล

ประชาชนด้านความ ตลาดแค

 -มีเคร่ืองสูบน้ าเพือ่ 2 2 เคร่ือง ปลอดภยัในชีวิตและ 2.จัดซ้ือเคร่ืองสุบน้ าทอ่พญานาค ส านักปลัดฯ

ปูองกันและแก้ไข ทรัพย์สิน (ทอ่เหล็กอาบสังกะสี) เคร่ืองยนต์

ปัญหาน้ า เบนซินความยาว 10 ฟตุ ที่ 5 น้ิว

ขนาดไมต่่ ากว่า 4.5  แรงมา้

 -มีเคร่ืองสูบน้ าเพื่อ 2 2 เคร่ือง 3.จัดซ้ือเคร่ืองสุบน้ าทอ่พญานาค ส านักปลัดฯ

ปอูงกนัและแกไ้ข (ทอ่สแตนเลส) เคร่ืองยนต์เบนซิน

ปญัหาน้ า ความยาว 10 ฟตุ ทอ่ 5 น้ิว

 ขนาด ไมต่่ ากว่า 4.5 แรงมา้

 -มเีคร่ืองมอืเพื่อ 1 1 ล า 4.จัดซ้ือเรือพลาสติกพร้อม ส านักปลัดฯ

ช่วยเหลือและ เคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาด

บรรเทาความ 13 แรงมา้

เดือดร้อนของ

ประชาชน

ค่าเปา้หมาย
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ส่วนที ่4
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
หน่วยงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
1. การบริหารราชการใหม้ี บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ส านักปลัด เทศบาล

ประสิทธิภาพคุณภาพ กองวิชาการฯ ต าบลตลาดแค
กองคลัง

บริการชุมชน สาธารณสุข กองสาธาณสุขฯ
และสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัดฯ

กองสวัสดิการฯ
กองวิชาการฯ

การเศรษฐกจิ อตุสาหกรรมและการโยธา กองช่าง
การพาณิชย์ กองการประปา

2. การพฒันาด้านสาธารณสุข บริการชุมชน สาธารณสุข กองสาธาณสุขฯ
และสังคม

3. การพฒันาด้านการศึกษา บริการชุมชน การศึกษา กองการศึกษา
และสังคม

4. การพฒันาด้านสวัสดิการ บริการชุมชน สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ
สังคม และสังคม เคหะและชุมชน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การเศรษฐกจิ อตุสาหกรรมและการโยธา
การด าเนินงานอื่น งบกลาง

5. ด้านการเกษตรกรรม บริการชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัดฯ
และสังคม

6. การกฬีา และนันทนาการ บริการชุมชน สาธารณสุข กองสาธาณสุขฯ
และสังคม การศึกษา กองการศึกษา

7. การพฒันาด้านทรัพยากร บริการชุมชน สาธารณสุข กองสาธาณสุขฯ
และส่ิงแวดล้อม และสังคม

8. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ส านักปลัดฯ
บริการชุมชน สาธารณสุข กองสาธาณสุขฯ
และสังคม เคหะและชุมชน ส านักปลัดฯ
การเศรษฐกจิ อตุสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

การพาณิชย์ กองการประปา
9. ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม บริการชุมชน การศึกษา กองการศึกษา เทศบาล

และสังคม ศาสนาวัฒนธรรมและ ต าบลตลาดแค
นันทนาการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัดฯ

10. ด้านความมั่นคงปลอดภยั บริหารทั่วไป รักษาความสงบภายใน ส านักปลัดฯ
ในชีวิตและทรัพย์สิน บริการชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัดฯ

และสังคม ศาสนาวัฒนธรรมและ กองการศึกษา
นันทนาการ

รวม 10 ยทุธศาสตร์ 4 ด้าน 10 แผนงาน 8 กอง

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารราชการ  -ชุด อปพร. 20 20 20 20 20 ชุด/ปี ส่งเสริมศักยภาพของ 1.จัดซ้ือชุด อปพร.ประกอบด้วย ส านักปลัดฯ เทศบาล
การพฒันาระบบ ด้านการบริหาร การบริหารราชการ ใหม้ปีระสิทธิภาพ จ านวน 20 ชุด/ปี ทอ้งถิ่นในทกุด้านตาม  -หมวก,เส้ือยืดซับใน, ต าบล
บริหารจัดการ จัดการบา้นเมอืง ใหม้ปีระสิทธิภาพ คุณภาพ หลักการบริหารจัดการ เส้ือแขนยาว,เข็มขัด อปพร. , ตลาดแค
ภาครัฐ ที่ดี คุณภาพ ที่ดี รองเทา้ อปพร. และที่เกี่ยวข้อง

 -เกา้อี้ 100 100 100 100 100 ตัว/ปี 2.จัดซ้ือเกา้อี้พลาสติกแบบ ส านักปลัดฯ
จ านวน 100 ตัว มพีนักพงิ
 -ปรับปรุงระบบ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ส านักปลัดฯ
งานสารบรรณ ปฏบิติังานด้วย 5 ส.
 -ด าเนินการตาม 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 4.โครงการตามแนวทางอนั ส านักปลัดฯ
พระราชด าริและ เน่ืองมาจากพระราชด าริ
พระเสาวนีย์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
ตามหนังสือส่ังการ อยู่หวัและพระราชเสาวนีย์
อย่างน้อย  ของสมเด็จพระนางเจ้า
1 คร้ัง/ปี พระบรมราชินีนาถ
 -มผู้ีบริหาร 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 5.โครงการเลือกต้ังนายก ส านักปลัดฯ
สมาชิกสภาครบ เทศมนตรีและสมาชิก
ตามจ านวนที่ สภาเทศบาล
กฎหมายก าหนด
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -จัดกจิกรรม 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 6.โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ส านักปลัดฯ เทศบาล
1 คร้ัง/ปี ภายในองค์กรโดยเน้นการมส่ีวน ต าบล

ร่วมของบคุลากรในหน่วยงาน ตลาดแค
 -เทศบาล 12 12 12 12 12 คร้ัง/ปี 7.โครงการจ้างเหมาบคุคล ส านักปลัดฯ
มคีวามสะอาด เพื่อท าความสะอาดอาคาร
เรียบร้อย ส านักงานเทศบาลต าบลตลาดแค

 -มเีจ้าหน้าที่ 12 12 12 12 12 คร้ัง/ปี 8.โครงการจ้างเหมาบคุคล ส านักปลัดฯ
ปฏบิติังานประจ า เพื่อประจ าหอ้งวิทยุส่ือสาร
หอ้งวิทยุส่ือสาร
 -อาคารส านักงาน 12 12 12 12 12 คร้ัง/ปี 9.โครงการจ้างเหมาบคุคล ส านักปลัดฯ
และบริเวณโดย เพื่อท าหน้าที่ยามรักษาการณ์
รอบมคีวามปลอด  
ภยัต่อทรัพย์สิน  
 - หอ้งท างาน 1 1 เคร่ือง/ปี 10.จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดต้ังพื้นส านักปลัดฯ
นายกเทศมนตรี หรือชนิดแขวน ขนาด 40,000

มีเคร่ืองปรับอากาศ บีทียู

 -ห้องท างานนายก 1 1 1 1 1 ชุด 11.จัดซ้ือชุดโซฟาส านักงาน ส านักปลัดฯ
เทศมนตรีมีชุดโซฟา

ส าหรับรับรอง

เกา้อี้ จ านวน 50 50 ตัว/ปี 12.จัดซ้ือเกา้อี้เบาะนวม ส านักปลัดฯ
50 ตัว
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -เคร่ืองดนตรี 1 1 ชุด 13.จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีส าหรับ ส านักปลัดฯ เทศบาล
จ านวน 1 ชุด ท ากจิกรรม ประกอบด้วย ต าบล

 - กลองทอมบา้พร้อมขาต้ัง ตลาดแค
จ านวน 1 ตัว
 - แทมโบลีน จ านวน 2 อนั
 - ลูกแซค  จ านวน 2 คู่

 -พนักงานและ 1 1 คร้ัง/ปี 14.โครงการพฒันาความรู้ด้าน ส านักปลัดฯ
ลูกจ้างเทศบาล งานธุรการและงานสารบรรณ
ร้อยละ 70 ได้ เทศบาลต าบลตลาดแค
พฒันาความรู้
ด้านงานธุรการ
และงานสาร
บรรณ๑ คร้ัง/ปี
 -ที่จอด 1 1 1 1 1 แหง่ 15.โครงการจัดหาที่จอด ส านักปลัดฯ
รถดับเพลิง1แหง่ รถดับเพลิง
 -อย่างน้อย 60% 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 16.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส านักปลัดฯ
ของสถานประกอบ จัดเกบ็
การทั้งหมด
 -จัดท าโครงการ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 17.โครงการแผนที่ภาษี กองคลัง
แผนที่ภาษแีละ และทะเบยีนทรัพย์สิน
ทะเบยีนทรัพย์สิน
ของ อปท.
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -จ้างเหมา 12 12 12 12 12 คร้ัง/ปี 18.โครงการจ้างเหมาบคุคล กองคลัง เทศบาล
บคุลากร บคุลากรเพื่อจัดระบบเอกสาร ต าบล
ด าเนินการจัด ของกองคลัง ตลาดแค
เกบ็เอกสาร
 -จัดประชุม ชุมชน 1 1 คร้ัง/ปี 19.โครงการออกส ารวจประเมนิ กองคลัง
เพื่อให้ความรู้ใน ภาษบี ารุงทอ้งที่ รอบ 4 ปี
การเสียภาษี
 -จัดเกบ็ภาษ ี 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 20.โครงการออกจัดเกบ็ภาษี กองคลัง
ตามชุมชน นอกสถานที่
 -โต๊ะท างาน 1 1 ชุด 21.จัดหาโต๊ะพร้อมเกา้อี้ท างาน กองคลัง
จ านวน 1 ชุด
 -ตู้เหล็ก 2 2 หลัง 22.จัดหาตู้เหล็ก กองคลัง
จ านวน 2 หลัง  - ตู้บานเล่ือนกระจกซ้อน 1 หลัง

ราคาหลังละ 5,500 บาท 
 - ตู้เกบ็เอกสาร 4 ล้ินชัก 1 หลัง
ราคาหลังละ 5,000 บาท 

 -คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 1 1 ชุด 23.จัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค กองคลัง
จ านวน 1 ชุด
 -โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 1 ชุด 24.จัดหาโต๊ะวางคอมพวิเตอร์ กองคลัง
พร้อมเก้าอี้ พร้อมเกา้อี้
 -ประเมนิผลการ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 25.โครงการส ารวจความพึงพอใจ กองคลัง
ปฏิบัติงานกองคลัง ในการปฏบิติังานด้านการคลัง
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -จัดกจิกรรม 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 26.โครงการส่งเสริมการจัด กองวิชาการฯ เทศบาล
1 คร้ัง/ปี กจิกรรมภายในองค์กรโดยเน้น ต าบล

การมส่ีวนร่วมของบคุลากรใน ตลาดแค
หน่วยงาน

 -พนักงาน ลูกจา้ง 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 27.โครงการทศันศึกษาดูงาน กองวิชาการฯ
ของเทศบาลได้พัฒนา ด้านวิชาการ
ความรู้ความสามารถ 

อยา่งน้อย 

1 คร้ัง/ปี
 -จัดท าเทศบัญญัติ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 28.โครงการจัดท าเทศบญัญัติ กองวิชาการฯ
งบปะมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย 
 ตามระเบียบ

ท่ีก าหนด

 -ตู้เหล็ก มอก. 1 1 1 1 1 หลัง 29.จัดซ้ือตู้เหล็ก มอก. กองวิชาการฯ
จ านวน ๑ หลัง ขนาด 2 บาน เปดิ
 -มคีวามรวดเร็ว 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 30.โครงการปรับปรุงลดขั้นตอน กองวิชาการฯ
ในการบริการ ในการปฏบิติังาน
ประชาชน
 -เคร่ืองตัดหญ้า 1 1 เคร่ือง 31.จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า กองสาธารณสุขฯ

จ านวน ๒ เคร่ือง (ตามมาตรฐานครุภณัฑ์)
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ตลาดสด 12 12 12 12 12 คร้ัง/ปี 32.โครงการจ้างเหมาท าความ กองสาธารณสุขฯ เทศบาล
ตลาดไนทห์อ้งน้ า สะอาดตลาดเทศบาลต าบลตลาดแค ต าบล
เทศบาลต าบล ตลาดแค
ตลาดแคและบริเวณ

โดยรอบมคีวาม
สะอาดเรียบร้อย
 -จัดซ้ือรถตักหน้า 1 1 1 1 1 คัน 33.จัดซ้ือรถตักหน้าขุดหลัง กองสาธารณสุขฯ

ขุดหลัง ชนิดขับ ชนิดขับเคล่ือน ๔ ล้อ
เคล่ือน ๔ ล้อ (ตามมาตรฐานครุภณัฑ์)
 -เคร่ืองเสียง 1 1 1 1 1 ชุด 34.จัดซ้ือเคร่ืองเสียง จ านวน ๑ ชุด กองสาธารณสุขฯ

จ านวน ๑ ชุด (ตามแบบที่มจี าหน่ายทั่วไปใน
ทอ้งตลาด) ประกอบด้วย
๑. เพาเวอร์ Honic GHA ๓๐๐๐ 
จ านวน ๑ เคร่ือง
๒. ตู้ไม้อัดแท้ขอบเหล็ก ขนาด ๑๘

น้ิว จ านวน ๒ หลัง

๓. ตู้ RCF พร้อมดอก ขนาด ๑๕ น้ิว

จ านวน ๒ หลัง
๔. สายล าโพงพร้อมอปุกรณ์แจ๊ค
จ านวน ๑ ชุด

๕. ไมค์ลอย UHF จ านวน 1 ชุด
๖. ไมค์สาย จ านวน ๑ ชุด
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -รถจักรยานยนต์ 1 1 1 1 1 คัน 35.จดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ กองสาธารณสุขฯ เทศบาล
อเนกประสงค์ อเนกประสงค์พร้อมกระบะไฮ ต าบล
พร้อมกระบะไฮ ดรอลิก ขนาดไมน้่อยกว่า ตลาดแค
ดรอลิก จ านวน๑คัน ๑๔๙ ซีซี  

 -จ านวน 1 คัน 1 1 1 1 1 คัน 36.รถบรรทกุขยะ ขนาด 1 ตัน กองสาธารณสุขฯ

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า
๒,๔๐๐ ซีซี  
แบบเปิดข้างเทท้าย จ านวน ๑ คัน

 -จ านวน 1 คัน 1 1 1 1 1 คัน 37.รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อกองสาธารณสุขฯ

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า
๖,๐๐๐ ซีซี
แบบอดัทา้ย   จ านวน 1 คัน

 -จ านวน 1 คัน 1 1 1 1 1 คัน 38.รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) กองสาธารณสุขฯ

ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

 -รถอีแต๋น 6 ล้อด๊ัม 1 1 1 1 1 คัน 39.รถอแีต๋น 6 ล้อด๊ัม กองสาธารณสุขฯ

จ านวน 1 คัน  จ านวน 1 คัน
 -จ านวน 2 หลัง 2 2 2 2 2 หลัง 40.จัดซ้ือตู้เกบ็เอกสาร กองช่าง

ชนิดเหล็ก2 บานเปดิ มอก.

 -เคร่ืองพมิพช์นิด 1 1 1 1 1 เคร่ือง 41.จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ กองช่าง
เลเซอร์ชนิด LED ชนิด LED ขาวด าส าหรับกระดาษ

๑ เคร่ือง ขนาด A๓ จ านวน ๑ เคร่ือง
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82

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 1 ชุด 42.ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ กองช่าง เทศบาล
จ านวน ๑ ชุด 1.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ ต าบล

ประมวลผล (จอขนาดไมน้่อยกว่า ตลาดแค
18.5 น้ิว) จ านวน ๑ เคร่ือง

ราคา 29,000 บาท
2.เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800VA

จ านวน ๑ เคร่ือง ราคา 3,200
บาท (ราคาและคุณลักษณะตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

 -เพิม่ประสิทธภิาพ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 43.โครงการจ้างเหมาแรงงาน กองช่าง
ในการท างานภาย ปฏบิติังานกองช่าง
ในกองช่างมากขึ้น

 -การท างานเกดิ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 44.ค่าธรรมเนียมเบต็เตล็ด กองช่าง
ประสิทธิผลและ เกี่ยวกบัการตรวจสอบข้อมลู
น าข้อมลูที่ได้มา ด้านงานรังวัด งานทะเบยีน
ปฏบิัติงาน ที่ดินด้านประเมนิราคาและ

ข้อมลูอื่นๆ
 -เพื่อด าเนินการ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 45.โครงการจัดท าผังเมอืงรวม กองช่าง
วางผังและจัดท า ผังชุมชนเทศบาลต าบลตลาดแค
ผังเมอืงรวม
ชุมชน
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -เคร่ืองส ารองไฟ 2 2 2 2 2 เคร่ือง 46.จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด กองช่าง เทศบาล
จ านวน ๒ เคร่ือง 800VA จ านวน ๒ เคร่ือง ราคา ต าบล

เคร่ืองละ 3,200 บาท (ราคา ตลาดแค
และคุณลักษณะตามมาตรฐาน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)
 -กล้องถ่ายภาพความ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 47.จัดซ้ือกล้องดิจิตอลความ กองช่าง
ละเอยีดไม่น้อยกว่า18 ละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล

ล้านพกิเซล
 -เกา้อี้ส าหรับ 1 1 1 1 1 ตัว 48.จัดซ้ือเกา้อี้แบบมล้ีอเล่ือน กองช่าง
ปฏบิติังาน ๑ ตัว หลัง มเีทา้แขน ปรับระดับได้ตาม

แบบท่ีมีจ าหน่ายท่ัวไปในท้องตลาด

จ านวน ๑ ตัว (ราคาตามท้องตลาด)
 -ประชาชนมน้ี า 1 1 1 1 1 เคร่ือง 49.เคร่ืองสูบน้ าชนิดหอยโข่ง กองการประปา
ประปาใช้ใข้ใน อตัราการการสูบไมน้่อยกว่า
เพยีงพอต่อการ 40 ลบ.ม./ชั่วโมง ส่งสูงไมน้่อย
ชีวิตประจ าวัน กว่า 25 เมตร
 -ประขาชนได้ 2 2 2 2 2 เคร่ือง 50.เคร่ืองจ่ายสารเคม ีขนาด กองการประปา
ใช้น้ าประปาที่มี อตัราการจ่าย 25 ลิตร/ชั่วโมง
คุณภาพได้ แรงดัน  12 บา
มาตรฐานและ จ านวน 2 เคร่ือง
เพยีงพอต่อการ

ใช้ในชีวิตประจ าวัน
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
จ้างเหมาท า 12 12 12 12 12 คร้ัง/ปี 51.โครงการจ้างเหมาท าความ กองสวัสดิการฯ เทศบาล
ความสะอาด สะอาดอาคารบา้นพกัคนชรา ต าบล
อาคารบ้านพกั  เทศบาลต าบลตลาดแค ตลาดแค
คนชรา
จ านวน 1 อตัรา
 -จา้งเหมารักษา 12 12 12 12 12 คร้ัง/ปี 52.โครงการจ้างเหมารักษา กองสวัสดิการฯ
ความปลอดภยั ความปลอดภยัอาคารบา้นพกั
อาคารบา้นพกั คนชรา เทศบาลต าบลตลาดแค
คนชรา เทศบาล
ต าบลตลาดแค

จ านวน 1 อตัรา
  -จ้างเหมารักษา 12 12 12 12 12 คร้ัง/ปี 53.โครงการจ้างเหมารักษาความ กองสวัสดิการฯ
ความปลอดภัย ปลอดภยัอาคารร้านค้าชุมชน
อาคารร้านค้าชุมชน เทศบาลต าบลตลาดแค
เทศบาลต าตลาดแค    
จ านวน 1 อัตรา
 -ประชาชนท่ีเข้า 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี โครงการปรับปรุงกระบวนการ กองสาธารณสุขฯ

รับบริการมีความ และลดขั้นตอนการใหบ้ริการ
สะดวกและรวด ประชาชนด้านการสาธารณสุข
เร็วมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริการแกป่ระชาชนในเขต
เทศบาลต าบลตลาดแค
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ผู้บริหารและสมาชิก 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี การพฒันาเทคโนโลยี 1.โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ส านักปลัดฯ เทศบาล
สภาได้พัฒนาความรู้ และบคุลากรของ ประสิทธิภาพผู้บริหารทอ้งถิ่น ต าบล
ความสามารถ องค์กรใหม้คีวาม สมาชิกสภาทอ้งถิ่นเทศบาล ตลาดแค
อยา่งน้อย ๑ คร้ัง/ปี เหมาะสมสอดคล้อง
 -พนักงาน 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 2.โครงการพฒันาศักยภาพ ส านักปลัดฯ
 ลูกจ้างของเทศบาล บคุลากรของเทศบาลต าบล
 ร้อยละ 70 ได้ ตลาดแค
อบรมเพื่อพฒันา
ความรู้ความสามารถ

อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี

 -กจิกรรมวันเทศบาล 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 3.โครงการจัดงานวันเทศบาล ส านักปลัดฯ
๑ คร้ัง/ปี

 -กจิกรรมวันท้องถิน่ไทย 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 4.โครงการจัดงานวันทอ้งถิ่นไทย ส านักปลัดฯ
1 คร้ัง/ปี

 -ด าเนินการพัฒนาระบบ 2 2 2 2 2 คร้ัง/ปี 5.โครงการจัดท าฐานข้อมลู ส านักปลัดฯ
ข้อมูลและฐานข้อมูล บคุลากร
บุคลากร  2 คร้ัง /ปี

 -จัดท าแผนพัฒนา 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 6.โครงการจัดท าแผนพฒันา ส านักปลัดฯ
บุคลากรรายบุคคล บคุลากรรายบคุคล
๑ คร้ัง/ปี
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ร้อยละ 50 ของ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 7.โครงการอบรมภาษาองักฤษ ส านักปลัดฯ เทศบาล
ผู้บริหาร พนักงานและ แกผู้่บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ต าบล
ลูกจา้ง ของเทศบาลฯ เทศบาลต าบลตลาดแค ตลาดแค
ได้พัฒนาความรู้

 -บุคลากรมีความรู้ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 8.ฝึกอบรมและพฒันาศักยภาพ กองคลัง
ความเข้าใจใน ให้แก่พนักงานและลูกจ้างกองคลัง

ด้านต่างๆ และ

สามารถน ามา
ปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานได้

 -จัดฝึกอบรม 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 9.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติั
๑ คร้ัง/ปี จัดท าแผนระดับส านัก/กอง

 -พฒันาระบบ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี  จัดระบบฐานข้อมลู 1.โครงการพฒันาระบบ ส านักปลัดฯ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ

อย่างน้อย ๑ คร้ัง/ปี เพื่อเปน็รากฐาน
 -ออกแบบประเมิน 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี การวางแผน 2.เพิ่มศักยภาพการปฏบิติังาน กองคลัง
ผลการปฏบิติังาน พฒันาโคราช ของพนักงาน
ของหน่วยงาน
 -ด าเนินการประเมินผล 4 4 4 4 4 คร้ัง/ปี 3.โครงการติดตามประเมนิผล กองวิชาการฯ
การใช้จา่ยงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณของ
 4 คร้ัง/ปี เทศบาล
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
มขี้อมลูพื้นฐาน 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 4.โครงการจัดเกบ็ข้อมลูประกอบ กองวิชาการฯ เทศบาล
เพื่อใช้ในการวาง การวางแผนพฒันาเทศบาล ต าบล
แผนพฒันา ตลาดแค
เทศบาล

 - ระยะเวลาในการ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี การส่ือสาร 1.โครงการปรับปรุงและพฒันา ส านักปลัดฯ
บริการในแต่ละ ประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ ระบบงานทะเบยีนราษฎร
กระบวนงาน ประชาชนมส่ีวนร่วม
 - ผลส ารวจความ รับรู้และติดตาม
พงึพอใจในการ การท างานขององค์กร
ใหบ้ริการ ตนเอง
 -จัดประชุม ชุมชน 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 2.โครงการอบรมใหค้วามรู้ใหแ้ก่ กองคลัง
เพื่อให้ความรู้ใน ประชาชนในการเสียภาษี
การเสียภาษี
 -จัดท าส่ือเผยแพร่ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 3.โครงการจัดท าส่ือเผยแพร่ กองวิชาการฯ
ผลงานของเทศบาล ผลงานของเทศบาล

 -ประชาชนร้อยละ 80 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 4.โครงการส ารวจความพงึพอใจ กองวิชาการฯ
มีความพึงพอใจในการ ของประชาชนในการใหบ้ริการ
ใหบ้ริการของเทศบาล ของเทศบาล
 -จัดท าการประเมินผลการ 2 2 2 2 2 คร้ัง/ปี 5.โครงการประเมินผลการปฏิบัติ กองวิชาการฯ
ปฏบิติัราชการ ๒ คร้ัง/ปี ราชการ
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
ปรับปรุงระบบ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 6.โครงการปรับปรุงระบบ กองวิชาการฯ เทศบาล
กระจายเสียง การกระจายเสียงและการส่ือสาร ต าบล
อยา่งน้อย 1 คร้ัง/ปี ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร ตลาดแค
 -จัดท ารายงาน 2 2 2 2 2 คร้ัง/ปี 7.โครงการจัดท ารายงาน กองวิชาการฯ
การติดตาม การติดตามประเมนิผลแผน
 ๒ คร้ัง/ปี พฒันาเทศบาล
 -ระดับความส าเร็จ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 8.โครงการจัดท าแผนชุมชน กองสวัสดิการฯ

ของการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม

 -จัดท าแผนพัฒนา 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 9.โครงการจัดท าแผนพฒันา กองวิชาการฯ
ท้องถิ่นตามระเบียบ ทอ้งถิ่นส่ีปี
ท่ีก าหนด

 -จัดกจิกรรม 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 10.โครงการเทศบาล กองวิชาการฯ
1 คร้ัง/ปี พบประชาชน

 -ประชาชน 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 11.โครงการประชาคม กองวิชาการฯ
ร้อยละ 75 มี เพื่อจัดท าแผนพฒันาเทศบาล
ส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพฒันา
 -จัดกจิกรรม 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 12.โครงการรณรงค์เผยแพร่ กองวิชาการฯ
๑ คร้ัง/ปี ประชาธิปไตย
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ปรับปรุงส านัก 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 13.โครงการปรับปรุงส านักงาน ส านักปลัดฯ เทศบาล
งานใหม้ส่ิีงอ านวย เพื่อรองรับการบริการสู่ประชาคม ต าบล
ความสะดวกอย่าง อาเซียน ตลาดแค
น้อย 1 คร้ัง/ปี
 -ชุมชนมเีสียง 10 10 ชุมชน 14.เสียงตามสาย ส านักปลัดฯ
ตามสายครบทั้ง 
10 ชุมชน
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พฒันา  -พฒันาศักยภาพ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี เสริมสร้างความ 1.โครงการพฒันาเครือข่ายผู้น า กองสาธารณสุขฯ  -รพสต.

ยกระดับสังคม ด้านการพฒันา การพฒันา ด้านสาธาณสุข เครือข่ายผู้น า เข้มแข็งของชุมชน ด้านสุขภาพชุมชน ตลาดแค

ใหเ้ปน็เมอืงน่าอยู่ สาธารณสุข ด้านสาธารณสุข ใหป้ระชาชน ด้านสุขภาพ ในด้านสาธารณสุข   -สสอ.โนนสูง

มสุีขภาพสมบรูณ์ 1 คร้ัง/ปี โดยส่งเสริมและ

แข็งแรง  -พฒันาความรู้ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี สนับสนุนอาสาสมคัร 2.โครงการฝึกอบรม  สัมมนา กองสาธารณสุขฯ  -รพสต.

อสม. สาธารณสุข (อสม.) และศึกษาดูงาน  เพิ่มพนูความรู้ ตลาดแค

ใหท้ างานอย่างมี และประสบการณ์แกอ่าสาสมคัร  -สสอ.โนนสูง

คุณภาพและมี สาธารณสุข (อสม.)

ขวัญก าลังใจที่ดี

 -จ านวนผู้ปวุย 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี จัดระบบส่งเสริมสุข ๑.  เพื่อกระตุ้นใหป้ระชาชนใน กองสาธารณสุขฯ  -รพสต.

โรคพษิสุนัขบา้ 10 ชุมชน ภาพภาคประชาชน ชุมชน  โดยเฉพาะแกนน าด้าน ตลาดแค

และสุนัขจรจัด เพื่อการพึ่งพาตนเอง สุขภาพ อสม. อพปม. ผู้น าชุมชน  -สสอ.โนนสูง

ในเขตเทศบาล ของประชาชน  สู่การ เหน็ถึงความส าคัญ  มคีวามรู้และ

ลดลง มสุีขภาพที่ดี (คุ้มครองความสามารถดูแลประชาชนใน

ผู้บริโภค/การควบคุม ชุมชนตนเองได้

 -เครือข่ายด้านการ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี ปอูงกนัโรคติดต่อ/ 2.โครงการสร้างเครือข่าย กองสาธารณสุขฯ  -รพสต.

คุ้มครองผู้บริโภค ไมติ่ดต่อ/การฟื้นฟู คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) ตลาดแค

ขึ้นในพื้นที่เพิ่มขึ้น สุขภาพประชาชน/  -สสอ.โนนสูง

อนามยัโรงเรียน)
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ผู้ปวุยโรคไข้ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 3.โครงการรณรงค์และปอูงกนั กองสาธารณสุขฯ  -รพสต.

เลือดออกลดลง โรคไข้เลือดออก ตลาดแค

 -ประชาชนดูแล 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 4.โครงการปอูงกนัโรคติดต่อ  -สสอ.โนนสูง

และปอูงกนัการ

เกดิโรคติดต่อ

 -ส่งเสริมความ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 5.โครงการส่งเสริมความปลอดภัย กองสาธารณสุขฯ  -รพสต.

ปลอดภยัด้าน ด้านอาหาร ตลาดแค

การบริโภคอาหาร  -สสอ.โนนสูง

 -นักเรียนมคีวาม 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 6.โครงการส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ  -รพสต.

รู้เร่ืองสุขภาพ อนามยันักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ ตลาดแค

อนามยัเบื้องต้น  -สสอ.โนนสูง

 -ประชาชน 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 7.โครงการส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ  -รพสต.
มสุีขภาพแข็งแรง ด้วยการออกก าลังกาย ตลาดแค

 -สสอ.โนนสูง

 -ตลาดสดเทศบาล 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 8.โครงการรณรงค์ท าความสะอาด กองสาธารณสุขฯ  -รพสต.

และตลาดไนทม์ี ตลาดสดเทศบาลฯและตลาดไนท์ ตลาดแค

ความเปน็ระเบยีบ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้  -สสอ.โนนสูง

เรียบร้อยสะอาด ประกอบการค้าในตลาดสดของ

และสวยงาม เทศบาลช่วยกันรักษาความสะอาด

ของตลาด
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พฒันาด้านการ  -รร.เทศบาลตลาดแค 2 2 2 2  2 คร้ัง/ ส่งเสริมสนับสนุน 1.นิเทศระบบประกนัคุณภาพ กองการศึกษา เทศบาล

ยกระดับสังคม ด้านการพฒันา การพฒันา ศึกษาสร้างแหล่ง มีระบบประกนัคุณภาพ ปกีารศึกษา การศึกษารวมถึง หลักสูตรและการจัดการเรียน ต าบล

ใหเ้ปน็เมอืงน่าอยู่ การศึกษา ด้านการศึกษา เรียนรู้ใหนั้กเรียน ภายในและภายนอก การศึกษา  ทั้งในและ การสอนของ ร.ร.เทศบาล ตลาดแค

มคีวามรู้ความ หลักสูตรและการจดัการ นอกระบบโรงเรียน  ตลาดแค

สามารถมศัีกยภาพ เรียนการสอนตรงตาม ทั้งระดับกอ่นวัยเรียน 

ในการแข่งขันอยู่ มาตรฐานการศึกษา  ประถม  มธัยม  

ในสังคมได้โดย  -ศพด.ทต.ตลาดแค มี 2 2 2 2  2 คร้ัง/ ภาคประชาชน  โดย 2.นิเทศระบบประกนัคุณภาพ กองการศึกษา

ปกติสุข ระบบประกนัคุณภาพ ปกีารศึกษา ประสานการสนับสนุน หลักสูตรและการจัดการเรียน

ภายในและภายนอก งบประมาณและพฒันา การสอนของ ศพด.ทต.ตลาดแค

หลักสูตร และการเรียน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/

การสอนตรงตาม ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

มาตรฐานฯ

 -นักเรียนในสถาน 3 3 3 3 สถานศึกษาใน 3.จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่ กองการศึกษา

ศึกษาสังกดั สังกดั จ านวน นักเรียนในสถานศึกษาสังกดั

สถานศึกษาสังกดั 2 แหง่ เทศบาลฯและสถานศึกษาสังกดั

กระทรวงศึกษาธกิาร สถานศึกษาใน กระทรวงศึกษาธิการภายใน

ภายในเขตพื้นที่ เขตพื้นที่ เขตพื้นที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบได้รับ จ านวน 1 แหง่

อาหารเสริม (นม)

ตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนด

92

ค่าเปา้หมาย



93

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -นักเรียนในสถานศึกษา 1 1 1 1  1 คร้ัง/ปี 4.โครงการประกนัการอา่นออก กองการศึกษา เทศบาล

สังกัดเทศบาลฯทุกระดับ เขียนได้ของนักเรียนโรงเรียน ต าบล

ช้ันสามารถอา่นออก เทศบาลตลาดแค ตลาดแค

เขยีนได้และผ่านเกณฑ์

ตามท่ีก าหนด

 -ครูผู้สอนมีแนวทาง

ใหม่ๆในการจดัการเรียน

การสอนแกป้ัญหาการ

อา่น/เขยีน

 -เด็กนักเรียนในสถาน 1 1 1 1  1 คร้ัง/ปี 5.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนักองการศึกษา

ศึกษาสังกดัเทศบาลฯ ยาเสพติดในสถานศึกษา

และชุมชนโดยรวมใน

เขตเทศบาลฯ ไม่ยุง่เกีย่ว

กบัยาเสพติด

 -ศูนยก์ารเรียนรู้เด็กปฐมวยั 1 1 1 1  1 คร้ัง/ปี 6.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การ กองการศึกษา

ได้รับการพัฒนาและ เรียนรู้เด็กปฐมวัย

ปรับปรุงเพื่อใหเ้หมาะสม

ต่อการจดัประสบการณ์

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั

93

ค่าเปา้หมาย



94

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -เด็กเยาวชนและประชาชน 12 12 12 12 12 คร้ัง/ปี 7.โครงการจ้างเหมาปฏบิติังาน กองการศึกษา เทศบาล

รวมท้ังนักเรียนทุกระดับ สอนคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา ต าบล

ได้รับการพัฒนาด้าน ในสังกดั ตลาดแค

คอมพิวเตอร์และเทคโน

โลยีสารสนเทศ

 -เด็ก เยาวชนและ 12 12 12 12 12 คร้ัง/ปี 8.โครงการจ้างเหมาปฏบิติัการ กองการศึกษา

ประชาชน รวมท้ังนักเรียน สอนดนตรีของสถานศึกษาใน

ทุกระดับชัน้ได้รับการ สังกดั

พัฒนาด้านดนตรี ศิลป 

วฒันธรรมและกระตุ้นการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กพิเศษ

 -เด็ก เยาวชนและ 12 12 12 12 12 คร้ัง/ปี 9.โครงการจ้างเหมาบริการ กองการศึกษา

ประชาชน รวมท้ังนักเรียน บรรณารักษป์ระจ าหอ้งสมดุใน

ทุกระดับชัน้ได้รับการ สถานศึกษา

บริการด้านสืบค้นข้อมูล

และคลังความรู้จาก

หอ้งสมุดในสถานศึกษา

 -ผู้บริหาร ครู บุคลากทาง 1 1 1 1  1 คร้ัง/ปี 10.โครงการฝึกอบรม สัมนาและกองการศึกษา

การศึกษา รวมท้ัง ศึกษาดูงาน พัฒนาครูและบุคลากร

เจ้าหน้าท่ีท่ีเกีย่วข้องใน ทางการศึกษาในสังกดัเทศบาล

กองการศึกษาได้รับความรู้ ต าบลตลาดแค

ประสบการณ์ ด้านการจดัการศึกษา 94
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ครู/ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1  1 คร้ัง/ปี 11.ค่าใช้จ่ายในการพฒันา กองการศึกษา เทศบาล

ศพด.ทต.ตลาดแค ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กศูนย์ ต าบล

 ได้รับความรู้/ พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล ตลาดแค

ประสบการณ์ ตลาดแค

ด้านการจัดการ

ศึกษาปฐมวัย

 -ผู้บริหาร ครู 1 1 1 1  1 คร้ัง/ปี 12.โครงการเข้าร่วมการจัด กองการศึกษา

บุคลากทางการศึกษา กจิกรรมงานมหกรรมการศึกษา

 รวมท้ังเจ้าหน้าท่ี ทอ้งถิ่น

ท่ีเกี่ยวข้องในกอง

การศึกษาได้รับความรู้

/ประสบการณ์

ด้านการจดัการศึกษา

 -สถานศึกษาสังกัด 3 3 3 3  3 เคร่ือง 13.จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน กองการศึกษา

เทศบาลฯมเีคร่ือง ประเภทเคร่ืองปรับอากาศ 

ปรับอากาศไว้ใช้ (ส าหรับปฏบิติังานประจ าสถาน

ภายในหอ้งจัด ศึกษาสังกดัเทศบาลฯ)

กจิกรรมเพื่อเสริม

สร้างบรรยากาศ

ในการเรียนรู้
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -กองการศึกษาสามารถ 3 3 3 3  3 หลัง 14.จัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร กองการศึกษา เทศบาล

บริหารจดัการงานด้าน  2 ชั้นชนิดบานเล่ือน ต าบล

เอกสารและจดัเกบ็ ตลาดแค

เอกสารธุรการได้อยา่ง

เป็นระบบมากยิง่ขึน้

 -สถานศึกษาสังกดัเทศบาลฯ 1 1 1 1 1 ชุด 15.โครงการติดต้ังจุดบริการ กองการศึกษา

มีจดุบริการน้ าด่ืมท่ีถกู น้ าด่ืมส าหรับนักเรียน

สุขอนามัยเพียงพอต่อการ

ใหบ้ริการนักเรียน

 -สถานศึกษาสามารถจดั 1 1 1 1 1 ชุด 16.โครงการปรับปรุงระบบ กองการศึกษา

กิจกรรมการเรียนการสอน เคร่ืองเสียงภายในสถานศึกษา

ได้อยา่งมีประสิทธิ ภาพ

และเปดิประสิทธผิลมาก

ยิง่ขึน้

 -สถานศึกษาสังกัด 2 2 2 2 2 แหง่ 17.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ กองการศึกษา

เทศบาลฯมี ภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ

ภูมิทัศน์น่าอยู ่

น่าดู น่าเรียน 

เหมาะแก่การ

เรียนรู้/สร้างเสริม

พัฒนาการทุก

ระดับชั้น 96
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -สถานศึกษาสังกดัเทศบาลฯ 2 2 2 2 2 แหง่ 18.ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม กองการศึกษา เทศบาล

มีอาคารเรียนท่ีสะอาด อาคารเรียนและอาคารประกอบ ต าบล

และปลอดภยั เหมาะสม ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ ตลาดแค

ต่อการจัดการเรียนการ

สอน

 -สถานศึกษาสังกดัเทศบาลฯ 1 1 1 1 1 แหง่ 19.โครงการก่อสร้างราวเหล็ก กองการศึกษา

มีอาคารเรียนท่ีสะอาด ป้องกันอุบัติเหตุอาคารเรียน 

ภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ

 -สถานศึกษาสังกดัเทศบาลฯ 2 2 2 2 2 แหง่ 20.โครงการกอ่สร้าง

มีอาคารสถานท่ีปลอดภยั ถนนคอนกรีต

เหมาะสมต่อการจัดการ

เรียนการสอน

 -สวนหย่อมและสนามใน 12 12 12 12 12 คร้ัง/ปี 21.โครงการจ้างเหมาบริการดูแลกองการศึกษา

สถานศึกษาได้รับการ สวนหย่อม สนามเด็กเล่นและ

ดูแลสวยงาม พื้นที่โดยรอบ

 -สามารถแก้ไขปญัหาน้ า 1 1 1 1  1 สาย 22.โครงการกอ่สร้างราง กองการศึกษา

ท่วมขังภายในสนาม ระบายน้ าบริเวณสนามฟตุบอล

ฟุตบอลได้ ภายในสถานศึกษา

 -รร.เทศบาลตลาดแค มี 2 2 2 2 2 คร้ัง/ 23.โครงการนิเทศระบบประกัน

ระบบประกันคุณภาพ ปกีารศึกษา คุณภาพหลักสูตรและการจดัการ

ภายในและภายนอก เรียนการสอนของ รร.เทศบาล

หลักสูตรและการจัดการ ตลาดแค 97
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ศพด.ทต.ตลาดแค มีระบบ 2 2 2 2 2 คร้ัง/ 24.โครงการนิเทศระบบประกัน กองการศึกษา เทศบาล

ประกันคุณภาพภายใน ปกีารศึกษา คุณภาพหลักสูตรและการจดัการ ต าบล

และภายนอก,หลักสูตร เรียนการสอนของ ศพด.ทต.ตลาดแค ตลาดแค

และการเรียนการสอน

ตรงตามมาตรฐานฯ

 -สถานศึกษาสังกดัเทศบาลฯ 1 1 1 1  1 คร้ัง/ปี 25.โครงการค่าใช้เจ่ายในการ กองการศึกษา

สามารถด าเนินโครงการ/ พฒันาการจัดการศึกษาโดยใช้

กิจกรรมท่ีเปน็ประโยชน์ โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันา

ต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน ทอ้งถิ่น(SBMLD)

และประชาชนได้อย่าง

ครอบคลุมและรอบด้าน 

เป็นฐานในการพฒันาท้องถิ่น

 -โรงเรียนเทศบาลตลาดแค 1 1 1 1  1 คร้ัง/ปี 26.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน กองการศึกษา

มีงบประมาณเพียงพอต่อ การบริหารสถานศึกษาเพื่อใช้จ่าย

การบริหารจัดการศึกษา ในการบริหารสถานศึกษาของ

อย่างมีคุณภาพและได้ โรงเรียนเทศบาลตลาดแค  

มาตรฐาน

 -ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 1 1 1 1  1 คร้ัง/ปี 27.โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยใน กองการศึกษา

เทศบาลต าบลตลาดแคมี การบริหารสถานศึกษาเพือ่ใช้จา่ย

งบประมาณเพยีงพอต่อ ในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์

การบริหารจัดการศึกษา พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาด

อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 98
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -นักเรียนในสถานศึกษา 12 12 12 12 12 คร้ัง/ 28.จ้างเหมาบริการครูสอน กองการศึกษา เทศบาล

สังกดัเทศบาลต าบลตลาด ภาษาต่างประเทศของสถานศึกษา ต าบล

แค มีทักษะด้านภาษา ในสังกดัเทศบาลต าบลตลาดแค ตลาดแค

องักฤษ (ฟัง พูด อา่น 

เขยีน) ได้ดีขึน้

 -เด็ก เยาวชนและ 2 2 2 2 2 คร้ัง/ปี 29.ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน กองการศึกษา

ประชาชนเขา้ใจและพร้อม การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เขา้สู่ประชาคมอาเซียน

 -นักเรียนในสถาน 3 3 3 3 สถานศึกษาใน 30.อดุหนุนอาหารกลางวันใหแ้ก่ กองการศึกษา
ศึกษาสังกดักระทรวง สังกดั จ านวน นักเรียนในสถานศึกษาสังกดั

ศึกษาธิการภายใน 2 แหง่ กระทรวงศึกษาธิการภายใน

เขตพืน้ท่ีรับผิดขอบ สถานศึกษาใน เขตพื้นที่รับผิดชอบ 

ได้รับประทานอาหาร เขตพื้นที่ 

จ านวน 1 แหง่

 -นักเรียนในสถานศึกษา 3 3 3 3 สถานศึกษาใน 31.ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงบประมาณ กองการศึกษา
ภายในเขตพืน้ท่ีรับ สังกดั จ านวน ใหส้ถานศึกษาทกุแหง่ที่ต้ัง

ผิดชอบได้รับความรู้ 2 แหง่ อยู่ในเขตพิ้นที่รับผิดชอบ

เกีย่วกบัยาเสพติด สถานศึกษาใน

ให้โทษ เขตพื้นที่ 

จ านวน 1 แหง่
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -มสีถานที่ส าหรับ 1 1 1 1 1 คร้ัง 32. โครงการกอ่สร้างอาคาร กองการศึกษา เทศบาล

จัดกจิกรรมกลาง อเนกประสงค์หลังคาโค้ง ต าบล

แจ้งตามโครงการ ตลาดแค

ต่างๆไว้บริการแก่

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชน 33.โครงการกอ่สร้างลานกฬีา กองการศึกษา

 -มสีถานที่ส าหรับ อเนกประสงค์ พร้อมอปุกรณ์

ออกก าลังกายและ สนาม
จัดกจิกรรมด้าน

กฬีาตามไว้บริการ

แกเ่ด็ก เยาวชน

และประชาชน
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พฒันาด้าน  -ร้อยละ 100 100 100 100 100 ร้อยละ 100 พฒันาคุณภาพชีวิต 1.โครงการสร้างหลักประกนัรายได้ กองสวัสดิการฯ เทศบาล
ยกระดับสังคม ด้านการพฒันา การพฒันา สวัสดิการสังคม ของจ านวนที่มา ของผู้ขึ้น ผู้สูงอายุและผู้พกิาร  แกผู้่สูงอายุ ต าบล
ใหเ้ปน็เมอืงน่าอยู่ สังคม ด้านการสวัสดิการ ใหป้ระชาชนมี ขึ้นทะเบยีน ทะเบยีน โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ตลาดแค

สังคม คุณภาพที่ดี ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุและผู้พกิาร  
 -ร้อยละ 100 100 100 100 100 ร้อยละ 100 อย่างทั่วถึงและเปน็ธรรม2.โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง กองสวัสดิการฯ
ของจ านวนผู้มา ของผู้ขึ้น สวัสดิการทางสังคมใหแ้กค่นพกิาร
ขึ้นทะเบยีน ทะเบยีน หรือทพุพลภาพ
คนพกิาร
 -ผู้สูงอายุใช้เวลาวา่งให้ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี ส่งเสริมการพฒันาศูนย์ 1.โครงการจัดซ้ืออปุกรณ์การออก กองสวัสดิการฯ
เกิดประโยชน์มีการออก พฒันาคุณภาพชีวิต ก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ
ก าลังกาย สุขภาพร่างกาย ผู้สูงอายุและประชาชน
แข็งแรงสมบรูณ์

 -ร้อยละ 100 ของ 100 100 100 100 ร้อยละ 100 การสังคมสงเคราะห์ 1.โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ
จ านวนผู้ปุวยเอดส์ ของผู้ขึ้น และการพฒันาคุณภาพ เบี้ยยังชีพผู้ปวุยเอดส์
ที่มาขึ้นทะเบียน ทะเบยีน ชีวิต  เด็ก สตรี  คนชรา
 -ระดับความส าเร็จ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี ผู้พกิาร  ผู้ด้อยโอกาส 2.โครงการบา้นทอ้งถิ่นประชารัฐ กองสวัสดิการฯ
ของการด าเนิน และผู้ติดเชื้อ (HIV)  ร่วมใจเทดิไทอ้งค์ราชัน ราชินี
โครงการ/กิจกรรม จัดใหม้แีละเพิ่ม

ศักยภาพศูนย์พฒันาเด็ก
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ระดับความส าเร็จ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี ส่งเสริมสนับสนุนและ  1.โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต กองสวัสดิการฯ เทศบาล
ของการด าเนิน พฒันาคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุและคนพกิาร ต าบล
โครงการ/กจิกรรม คนทกุวัย ต้ังแต่แรกเกดิ ตลาดแค
 -ระดับความส าเร็จ 2 2 2 2 2 คร้ัง/ วัยเด็ก  วัยรุ่นเยาวชน 2.โครงการจ้างเหมาเด็กนักเรียน กองสวัสดิการฯ
ของการด าเนิน การศึกษา วัยท างาน  และวัยชรา ช่วงปดิภาคเรียน

โครงการ/กจิกรรม
 -ระดับความส าเร็จของการ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 3.โครงการอบรมพฒันาศักยภาพ กองสวัสดิการฯ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้น าสตรี

 -ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 4.โครงการฝึกอบรมอาชีพ กองสวัสดิการฯ
น าความรู้ท่ีได้ไปประกอบ การแปรรูปผักและผลไม้
อาชีพเพิ่มรายได้ใหแ้ก่

ครอบครัวได้

 -ประชาชนท่ีเข้ารับการ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 5.โครงการฝึกอาชีพด้านการเกษตร กองสวัสดิการฯ
ฝึกอบรมมีความรู้และ

และอาชีพเพิ่มขึน้ สร้าง

รายได้เพิ่มมากขึน้

 -การท านาข้าวและสามารถ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 6.โครงการส่งเสริมอาชีพและฟื้นฟู กองสวัสดิการฯ
ขยายความรู้แก่ประชาชน การท านาข้าว
ในพืน้ท่ีได้
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
ประชาขนสามารถน า 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 7.โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรใน กองสวัสดิการฯ เทศบาล
ความรู้มาพัฒนาเปน็ ชุมชนปศุสัตว์ ประมง ต าบล
อาชีพหลักได้ ตลาดแค
 - กลุ่มเยาวชนสร้างจิต 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 8.โครงการคืนชีพใหก้ระดาษ กองสวัสดิการฯ
ส านึกในการใช้ทรัพยากร หน้าเดียว

ใหป้ระหยัดคุ่มค่า

-ช่วยกันรักษาทรัพยากร

ธรรมชาติ

 - ประชาชนมีส่วนร่วม 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 9.โครงการบา้นน่าอยู่ ชุมชนน่ามองกองสวัสดิการฯ
ในการดูแลสภาพ

แวดล้อมและบา้นเรือน

 - สร้างความรักสามัคคี

ในชุมชน

 - บา้นเรือนสะอาด

น่าอยูป่ลอดภยั

 -สร้างจิตใต้ส านึกใหก้ลุ่ม 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 10.โครงการหน่ึงใจใหธ้รรมะ กองสวัสดิการฯ
เด็กและเยาวชนใหน้ า

แนวทางพระพุทธศาสนา

ไปใข้ในชีวติประจ าวนั

 - อนุรักษ์ภมิูปญัญา 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 11.โครงการส่งเสริมภมูปิญัญา กองสวัสดิการฯ
ท้องถิน่ใหค้งอยู่ ทอ้งถิ่นเทศบาลต าบลตลาดแค
-สร้างจิตส านึก
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 - กลุ่มมีความเขม้แขง็ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 12.โครงการพฒันาคุณภาพการผลิตกองสวัสดิการฯ เทศบาล
 - กลุ่มมีการพัฒนา และการตลาดผลิตภณัฑ์ชุมชน ต าบล
ผลิตภณัฑ์เป็นท่ียอมรับ ทอ้งถิ่น (OTOP) ตลาดแค
มากขึน้ กองสวัสดิการฯ
 - เด็กและเยาวชนเขา้ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 13.โครงการเสริมสร้างทกัษะส าหรับ
ร่วมกจิกรรมมากขึน้ เด็กและเยาวชน
-ปลูกจติส านึก

 - น าหลักธรรมไป

แกป้ัญหาในชีวิต

 - ผู้พิการมีรายได้เสริม 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 14.โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับ กองสวัสดิการฯ
 - คุณภาพชีวติดีขึน้ ผู้พกิาร
 - ประชาชนได้รับความรู้ 12 12 12 12 12 คร้ัง/ปี 15.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกองสวัสดิการฯ
และพัฒนาอาชีพ

-มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

 -ชาวบา้นเกษตรกรมี 6 6 6 6 6 คร้ัง/ปี 16.โครงการตลาดวิถีชุมชนตลาด กองสวัสดิการฯ
รายได้เพิ่มขึน้จากการ คลองสาน  ชุมชนตลาดแค หมู่ 2 
จ าหน่ายสินค้า

 -มีรายได้เพิ่มขึน้ 2 2 2 2 2 คร้ัง/ปี 17.โครงการถนนคนเดิน กองสวัสดิการฯ
 - ประชาชนในเขตพื้นที่

รวมทั้งเยาวชนสืบทอด

ภมูิปัญญาท้องถิน่ และ

สืบสานวฒันธรรมประเพณี
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ชาวบ้านเกษตรกรมี 6 6 6 6 6 คร้ัง/ปี 18.โครงการตลาดวิถีชุมชน กองสวัสดิการฯ เทศบาล
รายได้เพิม่ขึน้จากการ ล าธารปราสาท ชุมชนตลาดแค ต าบล
จ าหน่ายสินค้า ตะวันออกฝ่ังใต้หมู1่5 ตลาดแค

กองสวัสดิการฯ

 -ประชาชนในเขตเทศบาล 12 12 12 12 12 คร้ัง/ปี 19.โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกจิ กองสวัสดิการฯ
ต าบลตลาดแคมีการ พอเพยีงสู่ชุมชน
ด าเนินชีวิตตามหลัก

ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

 -ระดับความส าเร็จ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี สนับสนุนการจัด 1.เงินสมทบร้านค้าชุมชน เทศบาล กองสวัสดิการฯ
ของการด าเนิน สวัสดิการชุมชน ต าบลตลาดแค
โครงการ/กิจกรรม

 -ระดับความส าเร็จของ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 2.เงินสมทบศูนย์พฒันาคุณภาพ กองสวัสดิการฯ
การด าเนินโครงการ/ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
กจิกรรม เทศบาลต าบลตลาดแค
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พฒันา  -อบรมใหค้วามรู้ความ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี ส่งเสริมและพฒันา  1.โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านการ ส านักปลัดฯ เทศบาล

การพฒันาและ ด้านการพฒันา ด้านเกษตรกรรม ด้านเศรษฐกจิ สามารถพัฒนาอาชีพ คุณภาพด้านการผลิต  เกษตร และการพฒันาอาชีพ ต าบล

เพิ่มศักยภาพ การเกษตร พาณิชยกรรม ด้านการเกษตรแก่ เพื่อเพิ่มมลูค่าผลผลิต ตลาดแค

การแข่งขัน อตุสาหกรรมให้ ประชาชน และการตลาด  โดยให้

เศรษฐกจิ ประชาชนมรีายได้  -อบรมลดปริมาณ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี ความรู้กบัประชาชน 2.โครงการฝึกอบรมเพื่อลดปริมาณ ส านักปลัดฯ

เพิ่มขึ้น การใช้ปุ๋ยเคมี อย่างทั่วถึงและ การใช้ปุ๋ยเคมี

 -ประชาชนมคีวามรู้ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี สอดคล้องกบัวิถีชีวิตจริง 3.โครงการพฒันาและรณรงค์ ส านักปลัดฯ

ความเข้าใจใน การใช้หญ้าแฝกอนัเน่ืองมาจาก

การใช้หญ้าแฝก พระราชด าริ

 -มกีารอนุรักษ์ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี พฒันาระบบข้อมลู 1.โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชื ส านักปลัดฯ

พนัธุกรรมพชื สารสนเทศ  

ด้านเกษตรกรรม
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พฒันาด้าน เด็ก เยาวชนและ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี ส่งเสริมจัดการแข่งขัน สนับสนุนตัวแทนชุมชนเข้าร่วม กองการศึกษา เทศบาล
ยกระดับสังคม ด้านการพฒันา การกฬีาและ การกฬีาและ ประชาชนได้เข้า กฬีาเพื่อสร้างความ การแข่งขันกฬีากบัหน่วยงานอื่น ต าบล
ใหเ้ปน็เมอืงน่าอยู่ การทอ่งเที่ยว นันทนาการ นันทนาการ ร่วมการแขง่ขนั สมานฉันทร์ะหว่าง ตลาดแค

ศาสนา วัฒนธรรม กฬีากบัหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
ประเพณีและกฬีา อื่น พฒันาทกัษะ

ด้านการกฬีา
มากขึ้น
 -เด็ก เยาวชนและ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี ส่งเสริมกฬีาและ 1.ซ่อมแซม ปรับปรุง วัสดุอปุกรณ์ กองการศึกษา
ประชาชนออกก าลังกาย นันทนาการระดับเยาวชนภายในเขตเทศบาล
และพัฒนาสุขภาพ และประชาชน  เพื่อ
ร่างกายได้ดีขึน้ แกป้ญัหายาเสพติด
 -สามารถลดอัตราการ และใช้เวลาว่างให้
ปว่ยเปน็โรคต่างๆได้ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี เกดิประโยชน์ 2.ฝึกอบรมทกัษะด้านการกฬีา กองการศึกษา
เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนมีความรู้และ

ทักษะด้านการกีฬาเพิ่ม

มากขึน้

เด็ก เยาวชนและ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 3.แข่งขันกฬีาชุมชนเทศบาล กองการศึกษา
ประชาชนออกก าลังกาย ต าบลตลาดแค
เพิ่มมากขึน้
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ที่ 7 พฒันาทรัยากร  -ด าเนินการ 10 10 10 10 10 ชุมชน บรูณาการการบริหาร 1.จ้างเหมาที่ปรึกษาในการจัดท า กองสาธารณสุขฯ เทศบาล
บริหารจัดการ ด้านการอนุรักษ์ การพฒันาทรัพยากร ธรรมชาติและ จ้างที่ปรึกษา จัดการดิน  น  า  ปา่  ข้อมลูเพื่อเตรียมความพร้อมในการ ต าบล
ทรัพยากร ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อมของ ขยะ  มลภาวะโดยการ ด าเนินโครงการกอ่สร้างระบบรวบ ตลาดแค
ธรรมชาติและ ธรรมชาติและ จังหวัด มส่ีวนร่วมของ  ๓  ภาคี รวมและบ าบดัน  าเสียเทศบาล
ส่ิงแวดล้อมใหม้ี ส่ิงแวดล้อม ทกุเร่ือง  ได้แก ่ ต าบลตลาดแค
ความสมบรูณ์ ภาคีหน่วยราชการ
อย่างยั่งยืน นักวิชาการและประชาชน

 -เยาวชนส านึกรัก 1 1 1 1 1 ครั ง/ปี รณรงค์การแกไ้ขปญัหา 1.โครงการยุวทตูรักษส่ิ์งแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ
ส่ิงแวดล้อม ภาวะโลกร้อน /ส่งเสริม
 -ครัวเรียนรู้ 1 1 1 1 1 ครั ง/ปี การประหยัดพลังงาน 2.โครงการคัดแยกขยะและก าจัด กองสาธารณสุขฯ
หลักการก าจัด ขยะในครัวเรือน
ขยะอย่างเป็นระบบ

 -ครัวเรียนรู้หลักการ 1 1 1 1 1 ครั ง/ปี ส่งเสริมภมูปิญัญา 1.โครงการคัดแยกขยะและก าจัด กองสาธารณสุขฯ
ก าจัดขยะอย่าง ทอ้งถิ่น  ในการจัดการ ขยะในครัวเรือน
เปน็ระบบ ทรัพยากร  ธรรมชาติ  

ส่ิงแวดล้อมชุมชน
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 8 พฒันาด้าน  -มกีารบ ารุงรักษา 1 1 1 1  1 โครงการ ส่งเสริมเชื่อมโยง 1.โครงการรักน้ า  รักปา่ ส านักปลัดฯ เทศบาล
ยกระดับสังคม ด้านการพฒันา โครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ าใน การชลประทาน  รักแผ่นดิน ต าบล
ใหเ้ปน็เมอืงน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐาน เขตพื้นท่ีเทศบาลฯ กอ่สร้างฝาย  ท านบ ตลาดแค

 -เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ 1 1 1 1  1 โครงการ กั้นน้ า  ขุดลอก 2. ปรับปรุงฝายน้ าล้น ชุมชน กองช่าง
ขุดสระพฒันาแหล่งน้ า  ตลาดแคตะวันออกฝ่ังเหนือ หมู่ ๑๕

 -ลดปญัหา คลองน้ า ระบบประปา 3. กอ่สร้างประตูปดิ-เปดิน้ า กองช่าง
น้ าทว่มขังใน และการกระจาย เพื่อท าประปา ทางเข้าวัดตลาดแค
ชุมชนได้ถึง การใช้ประโยชน์
ร้อยละ  40
ของชุมชน
 -ลดปญัหา 1 1 1 1  1 โครงการ 4.ขุดลอกวัชพชืหลังฝายชุมชน กองช่าง
น้ าทว่มขังใน ตลาดแคตะวันออกฝ่ังเหนือ หมู่ ๑๕

ชุมชนได้ถึง
ร้อยละ  40
ของชุมชน
 -ประชาชนมีน้ าประปาใช้ 1 1 1 1  1 โครงการ 5.โครงการปรับปรุงและ กองช่าง
เพียงพอต่อการใช้ในชีวติ ขยายทอ่เมนประปาภายในเขต
ประจ าวนั เทศบาลต าบลตลาดแค
 -ขุดลอก 1 1 1 1  1 โครงการ 6.โครงการขุดลอกล าธารปราสาท กองช่าง กองทพับก
ล าธารปราสาท ภายในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค กรม

ทรัพยากรน้ า
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -มีน้ าประปาท่ีมี 1 1 1 1  1 โครงการ 7.โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ า กองช่าง เทศบาล
คุณภาพมีน้ าประปา ผิวดิน 10 ลบ.ม./ชม. (เดิม) ต าบล
ท่ีมีคุณภาพเพิม่ขึน้ ตลาดแค
 -มีน้ าประปาท่ีมี 1 1 1 1  1 โครงการ 8.โครงการกอ่สร้างถังน้ าใสขนาด กองช่าง
คุณภาพมีน้ าประปา  1000 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม)
ท่ีมีคุณภาพเพิม่ขึน้

 -มีปริมาณน้ าดิบน า 1 1 1 1  1 โครงการ 9.โครงการปรับปรุงเพิ่ม กองช่าง
มาเพียงพอส าหรับผลิต ประสิทธิภาพระบบน้ าดิบ
เป็นน้ าประปา บา้นตลาดแค
 -มีปริมาณน้ าดิบน า 1 1 1 1  1 โครงการ 10.โครงการปรับปรุงเพิ่ม กองช่าง
มาเพียงพอส าหรับผลิต ประสิทธิภาพระบบน้ าดิบ โรงสูบ
เป็นน้ าประปา น้ าดิบหนองสระแก
 -สามารถตรวจ 1 1 1 1  1 โครงการ 11.โครงการติดต้ังมาตรวัดการจา่ยน้ า

สอบปริมาณน้ า ขนาด 6 น้ิว บริเวณสถานีผลิต
ที่จ่ายและปริมาณ น้ าประปา เทศบาลต าบลตลาดแค
น้ าที่สูญเสียใน จ านวน 1 เคร่ือง - ติดต้ังมาตรวัด
ระบบประปาได้ การจ่ายน้ า ขนาด 6 น้ิว พร้อม

อย่างมี ติดต้ังอปุกรณ์ต่างๆ และบอ่พกั

ประสิทธิภาพ (ตามแบบเทศบาลก าหนด)
 -เพิ่มประสิทธภิาพใน 1 1 1 1  1 โครงการ 12.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม กองช่าง
 -ระบบการจ่ายน้ าประปา หอถังสูง ที่ 1
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 - ไมเ่กดิการ 1 1 1 1  1 โครงการ 13.โครงการกอ่สร้างเขื่อนกนัดิน -กรมโยธาธกิาร

พงัทลายของดิน ค.ส.ล. ชุมชนตลาดแค หมู่ที2่ และผังเมือง

รอบสระหนองสระแก -กรมทรัพยากร

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

 - ประชาชนมน้ี า 1 1 1 1  1 โครงการ 14.โครงการกอ่สร้างขุดสระสร้าง -กองทัพบก

ใช้เพื่อท าการ แกม้ลิงบริเวณเน้ือที่ราชพสัดุ -กรม

เกษตรและ บริเวณชุมชนส าโรงตะวันออก ทรัพยากรน้ า

อปุโภคบริโภค หมู่ที่ 1
 - ประชาชนมี
สวนสุขภาพ
ส าหรับพกัผ่อน
หย่อยใจ

 - ไมเ่กดิการ 1 1 1 1  1 โครงการ 15.โครงการกอ่สร้างเขื่อนกนัตล่ิง -กรมโยธาธกิาร

พงัทลายของดิน คสล. ชุมชนตลาดแคตะวันออก และผังเมือง

ฝ่ังเหนือ หมู่ ๑๕ -กรมทรัพยากร

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

 - ไมเ่กดิการ 1 1 1 1  1 โครงการ 16.โครงการกอ่สร้างเขื่อนกนัตล่ิง -กรมโยธาธกิาร

พงัทลายของดิน คสล.ชุมชนตลาดแค หมู่ ๒ และผังเมือง

-กรมทรัพยากร

ธรรมชาติและ
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 - ไมเ่กดิการ 1 1 1 1  1 โครงการ 16.โครงการกอ่สร้างเขื่อนกนัตล่ิง -กรมโยธาธกิาร

พงัทลายของดิน คสล.ชุมชนตลาดแค หมู่ ๒ และผังเมือง

ตลาดแค หมู่ ๒ -กรมทรัพยากร

ธรรมชาติและ

 - ไมเ่กดิการ 1 1 1 1  1 โครงการ 17.โครงการกอ่สร้างเขื่อนคันดิน -กรมโยธาธิการ

พงัทลายของดิน และผังเมือง

 -กรมทางหลวง

ชนบท

 - ประชาชนมี 18.โครงการวางท่อลอดเหล่ียม -กรมโยธาธิการ

น้ าใช้เพื่อท าการ จากบริเวณชุมชนตลาดแคตะวนั และผังเมือง

เกษตรและ ออกฝ่ังใต้  หมูท่ี ่15 ถงึ บริเวณ  -กรมทางหลวง

อปุโภคบริโภค ชุมชนส าโรงตะวันออก หมู่ที่ 1 ชนบท

 - ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทางเกดิ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน ส่ิงแวดล้อม

กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก

 -ตลาดไนท์ 1 1 1 1  1 โครงการ การจัดใหม้แีละบ ารุง 1.โครงการปรับปรุงตลาดไนท์ กองสาธารณสุขฯ เทศบาล
เทศบาลฯเข้า รักษาโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลต าบลตลาดแค ต าบล
เกณฑ์มาตรฐาน ทางบก  ทางน้ า  ตลาดแค
 -ตลาดสดเข้าเกณฑ์มาตร 1 1 1 1  1 โครงการ และทางระบายน้ า 2.โครงการปรับปรุงตลาดสด กองสาธารณสุขฯ

ฐานและสะอาด และการปรับปรุง เทศบาลต าบลตลาดแค
บ ารุงรักษาในเขต - ปรับปรุงระบบรางระบายน้ าในตลาด

ชุมชนและทอ้งถิ่น - ทาสีโครงสร้าง
 -ตลาดเข้าเกณฑ์มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 3.โครงการกอ่สร้างอา่งน้ าเอนก กองสาธารณสุขฯ

และสะอาดเรียบร้อย ประสงค์ตลาดสดเทศบาลต าบล
ตลาดแค   

 -ตลาดเทศบาลสะอาด 1 1 1 1  1 โครงการ 4.โครงการกอ่สร้างบอ่ดักไขมนั กองสาธารณสุขฯ

ระเบียบเรียบร้อย ตลาดเทศบาลต าบลตลาดแค

 -เพิม่ประสิทธภิาพ 1 1 1 1  1 โครงการ 5.กอ่สร้างถนน คสล. ถนน กองช่าง
ในการเดินทางสัญจร เทศบาลซอย ๑๗/๑ ชุมชน
งประชาชนในชุมชน ตลาดแคตะวันออกฝ่ังเหนือ 
รวมเร็วขึ้น หมู่ ๑๕
 -ลดปญัหาน้ าท่วมขังภาย 1 1 1 1  1 โครงการ 6.วางทอ่ระบายน้ า คสล.ถนน กองช่าง
ในชุมชนได้ร้อยละ ๕๐ มติรภาพช่วงหน้าโรงเรียนอนุบาล
ของครัวเรือนในเขต ตลาดแคเชื่อมต่อจุดเดิม 
เทศบาลฯ ชุมชนโนนพมิาน หมู่ ๑๒ 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ลดอบุติัเหตุและ 1 1 1 1  1 โครงการ 7.ปรับปรุงไหล่ทางถนนมิตรภาพจาก กองช่าง เทศบาล
เพิ่มความปลอดภัย หินคลุกเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต าบล
ในการสัญจร ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ ๑๒ ตลาดแค
 -ลดปญัหาน้ า 1 1 1 1  1 โครงการ 8.กอ่สร้างผนังกนัดิน คสล.ถนนเทศบาล กองช่าง
กดัเซาะตล่ิง ซอย ๑๓/๑ (หวัสะพานตะขบ-บา้น
พงัทลาย นางเหรียญ) ชุมชนตะขบ หมู่ ๔
 -ประชาชนมี 1 1 1 1  1 โครงการ 9.ปรับปรุงไหล่ทางถนนมิตรภาพ กองช่าง
ความปลอดภยั บริเวณหน้าหอ้งแถว
ในชีวิตและทรัพยสิ์น ชุมชนโนนพมิาน หมู่ ๑๒
 -ประชาชนในเขต 1 1 1 1  1 โครงการ 10.กอ่สร้างอาคารศูนย์สามวัย กองช่าง
เทศบาลฯได้ท า เทศบาลต าบลตลาดแค
กจิกรรมร่วมกนั

 -ปรับปรุง 1 1 1 1  1 โครงการ 11.ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าชุมชน กองช่าง
ภมูทิศัน์ใหเ้ปน็
เขตพื้นที่สวยงาม

 -ลดปญัหาน้ าทว่ม 1 1 1 1  1 โครงการ 12.เสริมถนนบา้นนางบญุเล้ียง กองช่าง
ขังในชุมชนได้ถึง ชุมชนตลาดแค หมู่ ๒
ร้อยละ ๔๐
ของชุมชน
ประชาชนมถีนน 1 1 1 1  1 โครงการ 13.โครงการปรับปรุงถนนคสล. คลอง กองช่าง
สัญจรสะดวกสบาย เส้นตะวันออก (บอ่บ าบดัน้ าเสีย)

ชุมชนส าโรงตะวันออก หมื่ 1
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ลดปัญหาน้ าท่วม 1 1 1 1  1 โครงการ 14.เสริมถนนจากบ้านนางทองหล่อ กองช่าง เทศบาล
ขังในชุมชนได้ถึง แซ่เฮง - นายสมพล เผนโคกสูง ต าบล
ร้อยละ ๔๐ ชุมชนตลาดแค หมู่ ๒ ตลาดแค
ของชุมชน
 -เพิ่มประสิทธิภาพ 1 1 1 1  1 โครงการ 15.กอ่สร้างถนนคอนกรีต กองช่าง
ในการเดินทาง ซ.บา้นอ.ดวงเดือน เชื่อมเหมอืง
สัญจรของ ชุมชนส าโรงตะวันตก ม.๑
ประชาชนใน
ชุมชน รวมเร็วขึ้น
 -ลดปญัหาน้ า 1 1 1 1  1 โครงการ 16.โครงการวางท่อระบายน้ าถนน กองช่าง
ทว่มขังในชุมชน เทศบาลซอยบา้นนางคอง ค้าเลิศ
ได้ถึงร้อยละ ๔๐ ชุมชนโนนพมิานหมู่ ๑2
 ของชุมชน
 -ลดปญัหาน้ า 1 1 1 1  1 โครงการ 17.โครงการวางท่อระบายน้ าถนน กองช่าง
ทว่มขังในชุมชน เทศบาลซอยบ้านนายต่วน  หินใหม่
ได้ถึงร้อยละ ๔๐ ชุมชนโนนพมิานหมู่ ๑2
 ของชุมชน
 -ลดปญัหาน้ า 1 1 1 1  1 โครงการ 18.โครงการจัดท าปา้ย กองช่าง
ทว่มขังในชุมชน ประชาสัมพนัธ์เขตเทศบาล
ได้ถึงร้อยละ ๔๐ ต าบลตลาดแค
 ของชุมชน
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -เพิ่มประสิทธิภาพ 1 1 1 1  1 โครงการ 19.ก่อสร้างถนนคอนกรีต  ซอยบ้าน กองช่าง เทศบาล
ในการเดินทาง นายสมศักด์ิ  จิระพัฒนาลักษณ์ ถึง ต าบล
สัญจรของ บ้านนางเสง่ียม เกล้ียงโคกสูง ชุมชน ตลาดแค
ประชาชนใน ตลาดแคตะวันออกฝ่ังเหนือ ม.15

ชุมชน รวดเร็วขึ้น
 -มหีอ้งเกบ็พสัดุ 1 1 1 1  1 โครงการ 20.โครงการต่อเติมอาคารโรงเกบ็ กองช่าง

พสัดุเทศบาลต าบลตลาดแค
 -ลดปญัหาน้ า 1 1 1 1  1 โครงการ 21.โครงการวางท่อหน้าโรงเรียนอนุบาล กองช่าง
ทว่มขัง ตลาดแค บริเวณข้างบ้านยายเท่ียง 

 -เพิ่มช่องทาง 1 1 1 1  1 โครงการ 22.โครงการลาดยางแบบแอสฟัลติส กองช่าง
จราจร บริเวณไหล่ทางสามแยกตลาดแค

หน้าศาลเจ้า 
 -เพิ่มช่องทาง 1 1 1 1  1 โครงการ 23.โครงการร้ือฟตุบาททางเทา้ กองช่าง
จราจร เพื่อขยายการจราจร

หลังโรงเรียนเทศบาลตลาดแค 
 -มหีอ้งเกบ็ 1 1 1 1  1 โครงการ 24.โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร กองช่าง
เอกสาร เทศบาลต าบลตลาดแค
1 สาย 1 1 1 1  1 โครงการ 25.ขุดลอกรางระบายน้ าภายในเขต กองช่าง

เทศบาลต าบลตลาดแค
 -ลดอบุัติเหตุและเพิม่ 1 1 1 1  1 โครงการ 26.ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝารางระบายน้ า กองช่าง
ความปลอดภยัใหก้บั ชุมชนส าโรงตะวนัออก หมู่ ๑

ประชาชนได้
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ลดปญัหาน้ า 1 1 1 1  1 โครงการ 27.ยกระดับถนน คสล. กองช่าง เทศบาล
ทว่มขังในชุมชน ถนนเทศบาลซอย ๔ ชุมชนส าโรง ต าบล
ได้ถึงร้อยละ ๔๐ ตะวันออก หมู่ ๑ ตลาดแค
 -ประชาชนใน 1 1 1 1  1 โครงการ 28.ต่อเติมที่พกัสายตรวจและ กองช่าง
เขตเทศบาลฯ โรงจอดรถชุมชนโนนพมิาน 
และประชาชน หมู่ ๑๒
ผู้ที่สัญจรผ่าน
ไป-มา ได้รับ
ความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์น

 -ลดปญัหาน้ า 1 1 1 1  1 โครงการ 29.ยกระดับถนน คสล.ถนนเทศบาล กองช่าง
ทว่มขังในชุมชน ซอย ๑๐ ชุมชนส าโรงตะวันออก
ได้ถึงร้อยละ 5๐ หมู่ 1
 -ลดปญัหาน้ า 1 1 1 1  1 โครงการ 30.ยกระดับถนน คสล.ถนน กองช่าง
ทว่มขังในชุมชน เทศบาลซอย ๑๑ ชุมชนส าโรง
ได้ถึงร้อยละ 5๐ ตะวันออกหมู่ 1

 -๑ สาย 1 1 1 1  1 โครงการ 31.ขุดลอกคลองส่งน้ า หน้าโรงเรียน กองช่าง
ธารปราสาท เพช็รวิทยา ชุมชน
ส าโรงตะวันตก หมู่ ๑ มรีะยะทาง
๓๐๐.๐๐ เมตร
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -๑ สาย 1 1 1 1  1 โครงการ 32.ขุดลอกคลองส่งน้ า หน้าโรงเรียน กองช่าง เทศบาล

ธารปราสาท เพช็รวิทยา ชุมชน ต าบล
ตลาดแคตะวันออกฝ่ังใต้ หมู่ ๑๕ ตลาดแค
มรีะยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร

 -๑ สาย 1 1 1 1  1 โครงการ 33.วางทอ่ระบายน้ า คสล.ชุมชน กองช่าง
ตลาดแค หมู่ ๒ บา้นนายเฉลียว
ประสานกลาง

 -ลดอบุัติเหตุและเพิม่ 1 1 1 1  1 โครงการ 34.ปรับปรุงฝารางระบายน้ า คสล. กองช่าง
ความปลอดภยัใหก้บั ชุมชนโนนพมิาน หมู่ ๑๒ 
ประชาชนได้ รายละเอยีด

ด าเนินการปรับปรุงรางระบายน้ า
ขนาดกว้าง ๐.๔๕ เมตร ยาว ๐.๕๕

เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร
มคีวามยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร

 -ลดอบุัติเหตุและเพิม่ 1 1 1 1  1 โครงการ 35.ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝาราง คสล. กองช่าง
ความปลอดภยัใหก้บั ชุมชนโนนพมิาน หมู่ ๑๒
ประชาชนได้ รายละเอยีด

ด าเนินการปรับปรุง ขนาด กว้าง
๐.๔๕ ยาว ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒

เมตร มคีวามยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ลดอบุัติเหตุและเพิม่ 1 1 1 1  1 โครงการ 36.ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝาราง คสล. กองช่าง เทศบาล
ความปลอดภยัใหก้บั ชุมชนโนนพมิาน หมู่ ๑๒ ต าบล
ประชาชนได้ รายละเอยีด ตลาดแค

ด าเนินการปรับปรุง ขนาด ๐.๔๕ 
เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ 

เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร 
 -ลดปัญหาน้ าท่วม 1 1 1 1  1 โครงการ 37.กอ่สร้างรางระบายน้ า กองช่าง
ขังภายชุมชนได้ คสล.สามแยกหลังโรงเรียนอนุบาล
ร้อยละ ๕๐ ของ ตลาดแค(ระหว่างบา้นนายคูณ-
ครัวเรือนใน บา้นนางนิศานวลเสาวภาค) 
เขตเทศบาลฯ ชุมชนโนนพมิาน หมู่ 12
 -เพิ่มประสิทธิภาพ 1 1 1 1  1 โครงการ 38.กอ่สร้างที่พกัผู้โดยสาร กองช่าง
ในการเดินทาง จ านวน ๑ แหง่ ชุมชน
การสัญจรของ โนนหนามแดง หมู่ ๑๒
ประชาชนใน
ชุมชนรวดเร็วขึ้น
 -ลดปญัหาน้ า 1 1 1 1  1 โครงการ 39.โครงการวางท่อส่งน้ า จากโรงสูบ - กองช่าง
ทว่มขังในชุมชน คลองน้ า (ตามถนนเทศบาลซอย 6

ชุมชนตะวันออกฝ่ังใต้  หมู่ท่ี 15

 - ท าใหม้รีะบบ 1 1 1 1  1 โครงการ 40.โครงการกอ่สร้างบอ่พกัน้ าใส กองช่าง
ประปาที่ได้ คสล.

มาตรฐาน สะอาด
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ทอ่คสล. ๑ สาย 1 1 1 1  1 โครงการ 41.โครงการวางทอ่ คสล. กองช่าง เทศบาล

ชุมชนตะขบ หมู่ ๔ ต าบล
 -ทอ่คสล. ๑ สาย 1 1 1 1  1 โครงการ 42.โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า กองช่าง ตลาดแค

คสล. ชุมชนสระแทด หมู่ ๑๑ 
 -ทอ่คสล. ๑ สาย 1 1 1 1  1 โครงการ 43.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. กองช่าง

ชุมชนชาววัง หมู่ ๒
 -ได้ร้ัวส าเร็จรูป 1 1 1 1  1 โครงการ 44.โครงการจัดท าร้ัวส าเร็จรูป กองช่าง
ที่ได้มาตรฐาน
 -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 1 1 1 1  1 โครงการ 55.โครงการกอ่สร้างที่พกัผู้โดยสาร กองช่าง
ในการเดินทางการสัญจร หน้าโรงเรียนอนุบาลตลาดแค
ของประชาชนในชุมชน ชุมชนโนนพมิาน หมู่ ๑๒
 -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 1 1 1 1  1 โครงการ 56.โครงการกอ่สร้างที่พกัผู้โดยสาร กองช่าง
ในการเดินทางการสัญจร ตรงข้ามหน้าโรงเรียนอนุบาลตลาดแค

ของประชาชนในชุมชน ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ ๑๒
 -ลดอบุติัเหตุและ 1 1 1 1  1 โครงการ 47.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก กองช่าง
เพิ่มความ คอนกรีตริมถนนมติรภาพช่วง
ปลอดภยัใน สะพานลอย – ถนนเทศบาลซอย ๒
การสัญจร ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ ๑๒
 -ได้ชายคาท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 48.ติดต้ังชายคากนัแดดและกนัฝน กองช่าง
และเพิม่ความปลอดภยั ตลาดไนทเ์ทศบาลต าบลตลาดแค
ใหก้บัประชาชน ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ ๑๒
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ลดอบุติัเหตุและ 1 1 1 1  1 โครงการ 49.โครงการกอ่สร้างถนนดิน ถนน กองช่าง เทศบาล
เพิ่มความ เทศบาลซอย ๑๒ หลังโรงเรียน ต าบล
ปลอดภยัใน ธารปราสาทเพชรวิทยา ตลาดแค
การสัญจร ชุมชนส าโรงตะวันตก หมู่ ๑
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 50.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย๔ 

ชุมชนส าโรงตะวันออกหมู่ ๑
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 51.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาล ซอย ๔/1
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 52.ชุมชนส าโรงตะวันออก หมู่ ๑ กองช่าง
๑ สาย ปรับปรุงรางระบายน้ า

ถนนเทศบาลซอย ๔/2
ชุมชนส าโรงตะวันออก  หมู่ ๑

 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 53.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย ๔/3 

ชุมชนส าโรงตะวันออก  หมู่ ๑
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 54.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย ๔/4

ชุมชนส าโรงตะวันออก  หมู่ ๑
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 55.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย 10

ชุมชนส าโรงตะวันออก หมู่ ๑
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 56.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง เทศบาล
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย 11 ต าบล

ชุมชนส าโรงตะวันออก  หมู่ ๑ ตลาดแค
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 57.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย 11/1

ชุมชนส าโรงตะวันออก  หมู่ ๑
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 58.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย 11/2 

ชุมชนส าโรงตะวันออก  หมู่ ๑
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 59.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย 14

ชุมชนส าโรงตะวันออก หมู่ ๑
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 60.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย  ถนนเทศบาลซอย ๙ 

ชุมชนส าโรงตะวันตก หมู่ 1
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 61.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย 12

ชุมชนส าโรงตะวันตก  หมู่ ๑
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 62.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย ๑ 

ชุมชนโนนพมิาน  หมู่ ๑๒
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 63.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง เทศบาล
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย ๙/4 ต าบล

ชุมชนโนนพมิาน  หมู่ ๑๒ ตลาดแค
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 64.ปรับปรุงรางระบายน้ า ถนนเทศบาล กองช่าง
๑ สาย ซอย ๙/5 ชุมชนโนนพิมาน หมู่ 12

 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 65.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย ๙/6 

ชุมชนโนนพมิาน  หมู่ ๑๒
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 66.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย ๙/7

ชุมชนโนนพมิาน  หมู่ ๑๒
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 67.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย ๙/8 

ชุมชนโนนพมิาน  หมู่ ๑๒
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 68.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย ๒/1

ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ ๑๒
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 69.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย ๒๑ 

ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ 12
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 70.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง เทศบาล
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย ๒5 ต าบล

ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ ๑๒ ตลาดแค
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 71.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาล ซอย ๒8 

ชุมชนโนนหนามแดงหมู่ ๑๒
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 72.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย ๑๓/1

ชุมชนตะขบ หมู่ 4
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 73.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย ๑๓/2

ชุมชนตะขบ หมู่ ๔
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 73.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย ๑๓/3

ชุมชนตะขบ หมู่ ๔
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 74.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย  ถนนเทศบาลซอย ๑๓/4 

ชุมชนตะขบ หมู่ ๔
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 75.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย ๒๒ 

ชุมชนตะขบ หมู่ ๔
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 76.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง เทศบาล
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย ๒๓ ต าบล

ชุมชนตะขบ หมู่ ๔ ตลาดแค
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 77.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย  ถนนเทศบาลซอย ๒๓/1 

ชุมชนตะขบ หมู่ ๔
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 78.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย 24

ชุมชนตะขบ หมู่ ๔
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 80.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย ๓ 

ชุมชนตลาดแค หมู่ ๒
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 81.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย 20 

ชุมชนตลาดแค หมู่ ๒
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 82.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย 20/1 

ชุมชนตลาดแค หมู่ ๒
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 83.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย 20/2 

ชุมชนตลาดแค หมู่ ๒
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 84.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง เทศบาล
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย 20/3 ต าบล

ชุมชนตลาดแค หมู่ ๒ ตลาดแค
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 85.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย 27 

ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝ่ังใต้ 
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ หมู่ ๑๕
๑ สาย 86.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 7 ชุมชน
ตลาดแคตะวันออกฝ่ังเหนือหมู่ ๑๕

 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 87.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย 7/1

 ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝ่ังเหนือ
 หมู่ ๑๕

 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 88.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย 7/2 

ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝ่ังเหนือ 
หมู่ ๑๕

 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 89.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย 7/3 

ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝ่ังเหนือ
 หมู่ ๑๕
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 90.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง เทศบาล
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย 7/4 ชุมชน ต าบล

ตลาดแคตะวันออกฝ่ังเหนือหมู่ ๑๕ ตลาดแค

 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 91.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย 15/1

 ชุมชนสระแทด หมู่ ๑๑
 -ทอ่ระบายน้ า  1 1 1 1  1 โครงการ 92.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย 15/2 

ชุมชนสระแทด หมู่ ๑๑
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 93.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจรจร กองช่าง
1 สายพื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย ๔/1
น้อยกว่า ชุมชนส าโรงตะวันออก หมู่ ๑
100 ตรม.

 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 94.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจรจร กองช่าง
1 สายพื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย ๔/2
น้อยกว่า ชุมชนส าโรงตะวันออก หมู่ ๑
240 ตรม.

 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 85.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
1 สายพื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย ๔/3
น้อยกว่า ชุมชนส าโรงตะวันออก หมู่ ๑
260 ตรม.
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 96.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง เทศบาล
1 สายพื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย ๔/4 ต าบล
น้อยกว่า ชุมชนส าโรงตะวันออก หมู่ ๑ ตลาดแค
940 ตรม.

 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 97.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
1 สายพื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย 10 
น้อยกว่า ชุมชนส าโรงตะวันออก หมู่ ๑
530 ตรม.

 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 98.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
1 สายพื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย 11 
น้อยกว่า ชุมชนส าโรงตะวันออก หมู่ ๑
680 ตรม.

 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 99.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
1 สายพื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย 11/1
น้อยกว่า ชุมชนส าโรงตะวันออก หมู่ ๑
240 ตรม.

 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 100.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
1 สายพื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย 11/2
น้อยกว่า ชุมชนส าโรงตะวันออก หมู่ ๑
172 ตรม.
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 101.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง เทศบาล
1 สายพื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย 14 ต าบล
น้อยกว่า ชุมชนส าโรงตะวันออก หมู่ ๑ ตลาดแค
400 ตรม.

 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 102.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
1 สายพื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย 9 
น้อยกว่า ชุมชนส าโรงตะวันตก หมู่ ๑
800 ตรม.

 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 103.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
1 สายพื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย 12 
น้อยกว่า ชุมชนส าโรงตะวันตก หมู่ ๑
400 ตรม.

 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 104.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
1 สายพื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย 9/4 
น้อยกว่า ชุมชนโนนพมิาน หมู่ ๑2
260 ตรม.

 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 105.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
1 สายพื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย 9/5
น้อยกว่า ชุมชนโนนพมิาน หมู่ ๑2
120 ตรม.
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 106.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง เทศบาล
1 สายพื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย 9/6 ต าบล
น้อยกว่า ชุมชนโนนพมิาน หมู่ ๑2 ตลาดแค
160 ตรม.

 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 107.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
1 สายพื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย 9/7 
น้อยกว่า ชุมชนโนนพมิาน หมู่ ๑2
180 ตรม.

 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 108.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
1 สายพื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย 9/8
น้อยกว่า ชุมชนโนนพมิาน หมู่ ๑2
120 ตรม.

 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 109.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
1 สายพื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย 2/1 
น้อยกว่า ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ ๑2
260 ตรม.

 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 110.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
1 สายพื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย 21
น้อยกว่า ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ ๑2
660 ตรม.

130

ค่าเปา้หมาย



131

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ถนนคสล. 1 1 1 1  1 โครงการ 111.โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กองช่าง เทศบาล
จ านวน 1 สาย ถนนเทศบาลซอย 25 ต าบล

ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ ๑๒ ตลาดแค
 -ถนนคสล. 1 1 1 1  1 โครงการ 112.โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กองช่าง
จ านวน 1 สาย ถนนเทศบาลซอย 28

ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ ๑๒
 -ถนนคสล. 1 1 1 1  1 โครงการ 113.โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กองช่าง
จ านวน 1 สาย ถนนเทศบาลซอย 13/1

ชุมชนตะขบ หมู่ 4
 -ถนนคสล. 1 1 1 1  1 โครงการ 114.โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กองช่าง
จ านวน 1 สาย ถนนเทศบาลซอย 13/2

ชุมชนตะขบ หมู่ 4
 -ถนนคสล. 1 1 1 1  1 โครงการ 115.โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กองช่าง
จ านวน 1 สาย ถนนเทศบาลซอย 13/3 

ชุมชนตะขบ หมู่ 4
 -ถนนคสล. 1 1 1 1  1 โครงการ 116.โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กองช่าง
จ านวน 1 สาย ถนนเทศบาลซอย 13/4 

ชุมชนตะขบ หมู่ 4
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 117.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
 1 สายพื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย 22
น้อยกว่า ชุมชนตะขบ หมู่ 4
508 ตรม.
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 118.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง เทศบาล
 1 สายพื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย 23 ต าบล
น้อยกว่า 600 ตรม. ชุมชนตะขบ หมู่ 4 ตลาดแค
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 119.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
 1 สายพื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย 23/1
น้อยกว่า 580 ตรม. ชุมชนตะขบ หมู่ 4
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 120.โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กองช่าง
 1 สายพื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย 24 

ชุมชนตะขบ หมู่ 4
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 121.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
 1 สายพื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย 20/1 
น้อยกว่า 480 ตรม. ชุมชนตลาดแค หมู่ ๒
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 122.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
 1 สายพื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย 20/2
น้อยกว่า 480 ตรม. ชุมชนตลาดแค หมู่ ๒
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 123.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
 1 สายพื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย 20/3 
น้อยกว่า 340 ตรม. ชุมชนตลาดแค หมู่ ๒
 -ถนนคสล. 1 1 1 1  1 โครงการ 124.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน กองช่าง
จ านวน 1 สาย เทศบาลซอย 27 ชุมชนตลาดแค

ตะวันออกฝ่ังใต้ หมู่ ๑๕
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 125.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร ถนน กองช่าง เทศบาล
 1 สายพื้นที่ไม่ เทศบาลซอย 7/1 ชุมชนตลาดแค ต าบล
น้อยกว่า 400 ตรม. ตะวันออกฝ่ังเหนือ หมู่ 15 ตลาดแค
 -ถนนคสล. 1 1 1 1  1 โครงการ 126.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน กองช่าง
จ านวน 1 สาย เทศบาลซอย 7/2 ชุมชนตลาดแค

ตะวันออกฝ่ังเหนือ หมู่ ๑๕
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 127.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
 1 สายพื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย 7/3 ชุมชนตลาดแค

น้อยกว่า 440 ตรม. ตะวันออกฝ่ังเหนือ หมู่ 15
 -ถนนคสล. 1 1 1 1  1 โครงการ 128.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน กองช่าง
จ านวน 1 สาย เทศบาลซอย 7/4 ชุมชนตลาดแค

ตะวันออกฝ่ังเหนือ หมู่ ๑๕
 -ถนนคสล. 1 1 1 1  1 โครงการ 129.โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กองช่าง
จ านวน 1 สาย คสล.ถนนเทศบาลซอย 15/1 

ชุมชนสระแทด หมู่ ๑1
 -ถนนที่ได้รับการ 1 1 1 1  1 โครงการ 130.โครงการถมดินด้านหน้าบริเวณ กองช่าง
ถมดิน 1 สาย ร้านค้าชุมชน ชุมชนตลาดแค

ตะวันออกฝ่ังเหนือ หมู่ ๑๕
 -จ านวน 1 หอ้ง 1 1 1 1  1 โครงการ 131.โครงการปรับปรุงห้องประชุม กองช่าง

เทศบาลต าบลตลาดแค
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ประชาสัมพนัธ์ 1 1 1 1  1 โครงการ 132.ติดต้ังป้ายภายในชุมชน/ป้ายช่ือซอย กองช่าง เทศบาล
ปา้ยของชุมชน /ปา้ยจราจร/สัญญาณไฟกระพริบ ต าบล

ชุมชนส าโรงตะวันออก   หมู่ 1 ตลาดแค
 -ประชาสัมพนัธ์ 1 1 1 1  1 โครงการ 133.ติดต้ังป้ายภายในชุมชน/ป้ายช่ือซอย กองช่าง
ปา้ยของชุมชน /ปา้ยจราจร/สัญญาณไฟกระพริบ

ชุมชนส าโรงตะวันตก หมู่ 1
 -ประชาสัมพนัธ์ 1 1 1 1  1 โครงการ 134.ติดต้ังป้ายภายในชุมชน/ป้ายช่ือซอย กองช่าง
ปา้ยของชุมชน /ปา้ยจราจร/สัญญาณไฟกระพริบ 

ชุมชนโนนพมิาน หมู่ 12
 -ประชาสัมพนัธ์ 1 1 1 1  1 โครงการ 135.ติดต้ังป้ายภายในชุมชน/ป้ายช่ือซอย กองช่าง
ปา้ยของชุมชน ปา้ยจราจร/สัญญาณไฟกระพริบ

ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ 12
 -ประชาสัมพนัธ์ 1 1 1 1  1 โครงการ 136.ติดต้ังป้ายภายในชุมชน/ป้ายช่ือซอย กองช่าง
ปา้ยของชุมชน ปา้ยจราจร/สัญญาณไฟกระพริบ 

ชุมชนตะขบ หมู่ 4
 -ประชาสัมพนัธ์ 1 1 1 1  1 โครงการ 137.ติดต้ังป้ายภายในชุมชน/ป้ายช่ือซอย กองช่าง
ปา้ยของชุมชน ปา้ยจราจร/สัญญาณไฟกระพริบ 

ชุมชนตลาดแค หมู่ 2
 -ประชาสัมพนัธ์ 1 1 1 1  1 โครงการ 138.ติดต้ังป้ายภายในชุมชน/ป้ายช่ือซอย กองช่าง
ปา้ยของชุมชน ปา้ยจราจร/สัญญาณไฟกระพริบ 

ชุมชนตลาดแคตะวนัออกฝ่ังใต้ หมู่15
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ประชาสัมพนัธ์ 1 1 1 1  1 โครงการ 139.ติดต้ังป้ายภายในชุมชน/ป้ายช่ือซอย กองช่าง เทศบาล
ปา้ยของชุมชน ปา้ยจราจร/สัญญาณไฟกระพริบ ต าบล

ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝ่ังเหนือ ตลาดแค
หมู่ 15

 -ประชาสัมพนัธ์ 1 1 1 1  1 โครงการ 140.ติดต้ังป้ายภายในชุมชน/ป้ายช่ือซอย กองช่าง
ปา้ยของชุมชน ปา้ยจราจร/สัญญาณไฟกระพริบ 

ชุมชนชาววัง  หมู่ 2
 -ประชาสัมพนัธ์ 1 1 1 1  1 โครงการ 141.ติดต้ังป้ายภายในชุมชน/ป้ายช่ือซอย กองช่าง
ปา้ยของชุมชน ปา้ยจราจร/สัญญาณไฟกระพริบ 

ชุมชนสระแทด  หมู่ 11
 -ทอ่ระบายน้ า 1 1 1 1  1 โครงการ 142.วางทอ่ระบายน้ า คสล. กองช่าง
1 สาย ถนนเทศบาลซอย ๑ 

ชุมชนโนนพมิาน หมู่ ๑๒
 -ทอ่ระบายน้ า 1 1 1 1  1 โครงการ 143.ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบ กองช่าง
 1 สาย ระบายน้ าถนนเทศบาลซอย ๙/๒

(ครูดวงเดือน)ชุมชนโนนพมิาน 
หมู่ ๑๒

 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 144.ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน กองช่าง
 1 สายพื้นที่ไม่ ผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
น้อยกว่า 1,600 ถนนเทศบาลซอย ๔ ชุมชน

ตรม. ส าโรงตะวันออก หมู่ ๑
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 145.กอ่สร้างถนน คสล.ถนน กองช่าง เทศบาล
 1 สายพื้นที่ไม่ เทศบาลซอย๑๓/๒ (จากบา้นนาย ต าบล
น้อยกว่า 480 ปล้ืม  พมิปรุ -ล าธารปราสาท) ตลาดแค
ตรม. ชุมชนตะขบ หมู่ ๔ 
 -ลดปญัหาน้ าทว่ม 1 1 1 1  1 โครงการ 146.โครงการวางทอ่ระบายน้ า กองช่าง
ขังในชุมชนได้ถึง คสล.ถนนเทศบาลซอย ๔ ชุมชน
ร้อยละ 40ของ ส าโรงตะวันออกหมู่ ๑ (ช่วงบา้น
ชุมชน นางสุรีมาศ  ตู้กลาง -ถนนมติรภาพ

๒๐๖ ตลาดแค-พมิาย) กองช่าง
 -ถนนที่ได้ 1 1 1 1  1 โครงการ 147.ปรับปรุงไหล่ทางถนน
มาตรฐาน 1 สาย มติรภาพบริเวณหน้าหอ้งแถว 

ชุมชนโนนพมิาน หมู่ ๑๒
 -ลดปญัหา 1 1 1 1  1 โครงการ 148.โครงการวางทอ่ส่งน้ า กองช่าง
น้ าทว่มขังใน จากโรงสูบ -คลองส่งน้ า ถนน
ชุมชน เทศบาลซอย ๖ชุมชนตลาดแค

ตะวันออกฝ่ังใต้ หมู่ ๑๕
 -ร้อยละของเขต 1 1 1 1  1 โครงการ 149.ติดต้ังโคมไฟสาธารณะภายใน กองช่าง
ไฟฟา้ที่ได้ เขตเทศบาลต าบลตลาดแค
มาตรฐาน
 -ร้อยละของเขต 1 1 1 1  1 โครงการ 150.โครงการขยายเขตไฟฟา้ กองช่าง
ไฟฟา้ที่ได้ แสงสว่างสาธารณะภายในเขต
มาตรฐาน เทศบาลต าบลตลาดแค
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ร้อยละ๕๐ 1 1 1 1  1 โครงการ 151.โครงการกอ่สร้างถนน กองช่าง เทศบาล
 ประชาชนได้ใช้ หนิคลุกถนนเทศบาลซอย ๑๒ ต าบลถนนที่ได้
มาตรฐาน หลังโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ตลาดแค

ชุมชนส าโรงตะวันตก หมู่ ๑
 -ถนนที่ได้ 1 1 1 1  1 โครงการ 152.ปรับปรุงเทพื้นคอนกรีต กองช่าง
มาตรฐาน 1 สาย โดยรอบอาคารร้านค้าชุมชน

153.งานวางทอ่ระบายน้ าทิ้ง กองช่าง
 -ลดปญัหาน้ า 1 1 1 1  1 โครงการ พร้อมเสริมบอ่พกัชุมชนตลาดแค
ทว่มขังในชุมมชน ตะวันออกหมู่ 15
ได้ถึงร้อยละ 40
ของชุมชน
 -อาคารท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 154.โครงการปรับปรุงโรงจอดรถงาน กองช่าง

ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั
 -ระบายน้ าเสีย 1 1 1 1  1 โครงการ 155.วางทอ่ระบายน้ า คสล. กองช่าง
และน้ าทว่มขัง ถนนเทศบาลซอย ๑๓ ชุมชนตะขบ
ในชุมชน หมู่ ๔
 -มถีนนที่ได้ 1 1 1 1  1 โครงการ 156.โครงการกอ่สร้างถนนทางไป กองช่าง
มาตรฐานใน บอ่ขยะจากเหมอืง-สุดซอยบอ่ขยะ 
การสัญจร ชุมชนโนนพมิาน หมู่ ๑๒
 -ถนน ๑ สาย 1 1 1 1  1 โครงการ 157.โครงการปรับปรุงผิวจราจร กองช่าง

คสล. ชุมชนตะขบ หมู่ ๔
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ถนน ๑ สาย 1 1 1 1  1 โครงการ 158.โครงการกอ่สร้างถนนผิว กองช่าง เทศบาล

จราจร คสล.ชุมชนสระแทด ต าบล
 -ทอ่ระบายน้ า 1 1 1 1  1 โครงการ 159.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง ตลาดแค
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย ๙/1 

ชุมชนโนนพมิาน หมู่ ๑๒
 -ทอ่ระบายน้ า 1 1 1 1  1 โครงการ 160.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย ๙/2 ชุมชน

โนนพมิาน หมู่ ๑๒
 -ทอ่ระบายน้ า 1 1 1 1  1 โครงการ 161.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย ๙/3 ชุมชน

โนนพมิาน หมู่ ๑๒
 -ทอ่ระบายน้ า 1 1 1 1  1 โครงการ 162.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย ๒ ชุมชนโนน

หนามแดง หมู๑่๒
 -ทอ่ระบายน้ า 1 1 1 1  1 โครงการ 163.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย ๕ ชุมชน

ตลาดแค หมู่ ๒
 -ทอ่ระบายน้ า 1 1 1 1  1 โครงการ 164.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนวิศาลยติกจิ  ชุมชนตลาดแค 

หมู่ ๒
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ทอ่ระบายน้ า 1 1 1 1  1 โครงการ 165.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง เทศบาล
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย ๖ ชุมชน ต าบล

ตลาดแคตะวันออกฝ่ังใต้ หมู่ ๑๕ ตลาดแค
 -ทอ่ระบายน้ า 1 1 1 1  1 โครงการ 166.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย 17 ชุมชน

ตลาดแคตะวันออกฝ่ังเหนือ หมู่ 15

 -ทอ่ระบายน้ า 1 1 1 1  1 โครงการ 167.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย 18 

ชุมชนชาววัง หมู่ ๒
 -ทอ่ระบายน้ า 1 1 1 1  1 โครงการ 168.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง
๑ สาย ถนนเทศบาลซอย 15 ชุมชน

สระแทด หมู่ ๑๑
 -ถนนคสล. 1 1 1 1  1 โครงการ 169.โครงการกอ่สร้างถนน กองช่าง
จ านวน 1 สาย  คสล.ถนนภายในบอ่บ าบดัน้ าเสีย
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 170.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
1 สาย พื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย 9/1 
น้อยกว่า ชุมชนโนนพมิาน หมู่ ๑2
1,280 ตร.ม.
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 171.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
1 สาย พื้นที่ไม่ ถนนเทศบาลซอย 9/2
น้อยกว่า ชุมชนโนนพมิาน หมู่ ๑2
1,160 ตร.ม.
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 172.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง เทศบาล
1 สาย พืน้ท่ีไม่ ถนนเทศบาลซอย 9/3 ต าบล
น้อยกวา่ 2,880 ตร.ม. ชุมชนโนนพมิาน หมู่ ๑2 ตลาดแค
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 173.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
1 สาย พืน้ท่ีไม่ ถนนเทศบาลซอย 2
น้อยกวา่ 2,120 ตร.ม. ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ ๑2
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 174.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
1 สาย พืน้ท่ีไม่ ถนนเทศบาลซอย 5 
น้อยกวา่ 1,815  ตร.ม. ชุมชนตลาดแค หมู่ ๒
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 175.ปรับปรุง/ซ่อมแซม กองช่าง
1 สาย พืน้ท่ีไม่ ผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 20 
น้อยกวา่ 1,200  ตร.ม. ชุมชนตลาดแค หมู่ ๒
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 176.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
1 สาย พืน้ท่ีไม่ ถนนวิศาลยติกจิ ชุมชนตลาดแค
น้อยกวา่ 2,640 ตร.ม.  หมู่ ๒
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 177.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
1 สาย พืน้ท่ีไม่  ถนนเทศบาลซอย 1๖ ชุมชน
น้อยกวา่ 2,664  ตร.ม. ตลาดแคตะวันออกฝ่ังใต้ หมู่ 15
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 178.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
1 สาย พืน้ท่ีไม่ ถนนเทศบาลซอย 17 ชุมชน
น้อยกวา่ 1,560 ตร.ม. ตลาดแคตะวันออกฝ่ังเหนือ หมู่ 15
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 179.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง เทศบาล
1 สาย พืน้ท่ีไม่ ถนนเทศบาลซอย 26 ชุมชน ต าบล
น้อยกวา่ 1,040 ตร.ม. ตลาดแคตะวันออกฝ่ังเหนือ หมู่ 15 ตลาดแค
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 180.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
1 สาย พืน้ท่ีไม่ ถนนเทศบาลซอย 18 
น้อยกวา่ 1,040 ตร.ม. ชุมชนชาววัง หมู่ ๒
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 181.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร กองช่าง
1 สาย พืน้ท่ีไม่  ถนนเทศบาล ซอย 15 ชุมชน
น้อยกวา่ 1,880 ตร.ม. สระแทด หมู่ 11
 -ประชาชนมี 1 1 1 1  1 โครงการ 182.ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะใน กองช่าง
ควมมปลอดภยัใน เขตเทศบาลต ายบตลาดแค
ชีวิตและทรัพย์สิน
 -ประชาชนมี 1 1 1 1  1 โครงการ 183.ขยายเขตไฟฟา้แรงดันต่ าภาย กองช่าง
ควมมปลอดภยัใน ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค
ชีวิตและทรัพย์สิน
 -ประชาชนมี 1 1 1 1  1 โครงการ 184.ติดต้ังโคมไฟฟา้สาธารณะ กองช่าง
ควมมปลอดภยัใน ภายในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค
ชีวิตและทรัพย์สิน
 -ถนนคอนกรีต 1 1 1 1  1 โครงการ 185.โครงการกอ่สร้างถนน กองช่าง อบจ.
เสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล นครราชสีมา
จ านวน 1 เส้น ซอยข้างโรงงานนาเกลือพมิาย 

ชุมชนส าโรงตะวันตก หมู่ ๑ 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ถนนปผิูว 1 1 1 1  1 โครงการ 186.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม กองช่าง อบจ.
แอสฟลัทติ์ก ผิวจราจร คสล. พร้อมทั้งปผิูว นครราชสีมา

คอนกรีต แอสฟลัทติ์กคอนกรีตถนนเทศบาล
จ านวน 1 เส้น ซอย 13 ชุมชนตะขบ หมู่ 4
 - ประชาชนมี 1 1 1 1  1 โครงการ 187.โครงการกอ่สร้างสะพาน กองช่าง  -กรมโยธา
สะพานเชื่อมโยง คสล.บริเวณ ชุมชนตลาดแค ธิการและ
ระหว่างสอง ตะวันออกหมทูี่ 15 ผังเมอืง
ชุมชน
 -ทอ่ระบายน ้า 1 1 1 1  1 โครงการ 188.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง

๑ สาย ถนนเทศบาลซอย ๙/9 
ชุมชนโนนพมิาน  หมู่ ๑๒

 -ทอ่ระบายน ้า 1 1 1 1  1 โครงการ 189.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง

๑ สาย ถนนเทศบาลซอย ๑๓ 
ชุมชนตะขบ หมู่ ๔

 -ทอ่ระบายน ้า 1 1 1 1  1 โครงการ 190.ปรับปรุงรางระบายน้ า กองช่าง

๑ สาย ถนนเทศบาลซอย 8 
ชุมชนชาววัง หมู่ ๒

 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 191.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจรจร กองช่าง
1 สาย พืน้ท่ีไม่ ถนนเทศบาลซอย ๔ ชุมชน
น้อยกวา่ 5,250 ตร.ม. ส าโรงตะวันออก หมู่ ๑
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 192.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจรจร กองช่าง เทศบาล
1 สาย พืน้ท่ีไม่ ถนนเทศบาลซอย 19 ชุมชน ต าบล
น้อยกวา่ 4,400  ตร.ม. ส าโรงตะวันออก หมู่ ๑ ตลาดแค
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 193.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจรจร กองช่าง
1 สาย พืน้ท่ีไม่ ถนนเทศบาลซอย 1 ชุมชน
น้อยกวา่ 4,400  ตร.ม. โนนพมิาน หมู่ ๑2
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 194.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจรจร กองช่าง
1 สาย พืน้ท่ีไม่ ถนนเทศบาลซอย 9/9 ชุมชน
น้อยกวา่ 4,400  ตร.ม. โนนพมิาน หมู่ ๑2
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 195.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจรจร กองช่าง
1 สาย พืน้ท่ีไม่ ถนนเทศบาลซอย 13 
น้อยกวา่ 6,500  ตร.ม. ชุมชนตะขบ หมู่ 4
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 196.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจรจร กองช่าง
1 สาย พืน้ท่ีไม่ ถนนเทศบาลซอย 3 
น้อยกวา่ 1,720  ตร.ม. ชุมชนตลาดแค หมู่ ๒
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 197.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจรจร กองช่าง
1 สาย พืน้ท่ีไม่ ถนนเทศบาลซอย ๖ ชุมชน
น้อยกวา่ 3,585  ตร.ม. ตลาดแคตะวันออกฝ่ังใต้ หมู่ 15

 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 198.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจรจร ถนนกองช่าง
1 สาย พืน้ท่ีไม่ เทศบาลซอย 7 ชุมชนตลาดแค
น้อยกวา่ 4,505  ตร.ม. ตะวันออกฝ่ังเหนือ หมู่ 15
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ถนนท่ีได้มาตรฐาน 1 1 1 1  1 โครงการ 199.ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจรจร กองช่าง เทศบาล
1 สาย พืน้ท่ีไม่ ถนนเทศบาลซอย 8 ต าบล
น้อยกวา่ 3,600 ตร.ม. ชุมชนชาววัง หมู่ ๒ ตลาดแค
 -ถนนคสล. 1 1 1 1  1 โครงการ 200.โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กองช่าง
จ้านวน 1 สาย ถนนเทศบาลซอย 15/2 

 ชุมชนสระแทด หมู่ ๑1
 -มสีวนสุขภาพ 1 1 1 1  1 โครงการ ส่งเสริมสถานที่เพื่อ 1.โครงการสร้างลานกฬีา กองช่าง
ใหบ้ริการ นันทนาการและออก (สวนสุขภาพ)บริเวณบอ่บ าบดั
ประชาชน ก าลังกายสนามกฬีา น้ าเสียและหน้าโรงเรียนธาร

และนันทนาการชุมชน ปราสาทเพชรวิทยา (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)

 -มสีวนสุขภาพ 1 1 1 1  1 โครงการ 2.โครงการสร้างสวนสุขภาพรอบ กองช่าง
ใหบ้ริการ สระหนองสระแก
ประชาชน ตามแบบเทศบาลก าหนด
 -จ านวน 1 แหง่ 1 1 1 1  1 โครงการ 3.ปรับปรุงภมูทิศัน์และจัดท าสวน กองช่าง

สุขภาพลานกฬีา
ประชาชนมีสถานที่ 4.โครงการกอ่สร้างลานกฬีา กองช่าง
ส าหรับเล่นกฬีา ภายในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ส่งเสริมศาสนาและ -นักเรียนมีพฤติกรรมและ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี ส่งเสริมศาสนาคุณธรรม 1.ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กองการศึกษา เทศบาล
ยกระดับสังคม ด้านการพฒันา ส่งเสริมศาสนาและ วัฒนธรรม ระเบียบวินัยท่ีดีขึน้ และจริยธรรม ต าบล
ใหเ้ปน็เมอืงน่าอยู่ การทอ่งเที่ยว วัฒนธรรม สามารถด ารงชีวิตตาม ตลาดแค

ศาสนา วัฒนธรรม หลักพระพุทธศาสนา

ประเพณีและกฬีา  -เด็ก เยาวชนและ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 2.ส่งเสริมพระพทุธศาสนาในวัน กองการศึกษา
ประชาชนเขา้ร่วมกจิกรรม เขา้พรรษาและวนัส าคัญทางศาสนา

ทางพระพุทธศาสนา

เพิม่มากขึน้ 50 50 50 50 ร้อยละ 50
 -มคีวามสามคัคี ของผู้บริหาร 3.โครงการเทศบาลรักษาศิล 5 ส านักปลัดฯ
ในหมู่คณะ พนักงานและ (สวดมนต์ทกุวันพระ)

ลูกจ้างเทศบาล
ต าบลตลาดแค

 -เด็ก เยาวชนและ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี ร้ือฟื้น  คุณค่า 1.จัดงานวันข้าว กองการศึกษา
ประชาชนได้เขา้ร่วม  วัฒนธรรมประเพณี
ประชาชนได้เขา้ร่วม ของชุมชน  เช่น  
วัฒนธรรมพืน้ถิน่เด็ก ชาติพนัธุ ์ วัฒนธรรม
เยาวชนและประชาชนได้ วิถีชีวิ ภมูปญัญาทอ้งถิ่น
เขา้ร่วมสืบสานประเพณี

และวัฒนธรรมท่ีดีงามของ

ท้องถิน่

145

ค่าเปา้หมาย



146

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -เด็ก เยาวชนและ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 2.จัดงานประเพณีสงกรานต์ กองการศึกษา เทศบาล
ประชาชนได้เขา้ร่วม ต าบล
กจิกรรมท่ีเป็นการ ตลาดแค
เสริมสร้างการเรียนรู้และ

กล้าแสดงออก

 -เด็ก เยาวชนและ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 3.จัดงานวันเด็กแหง่ชาติ กองการศึกษา
ประชาชนได้เขา้ร่วม

กจิกรรมท่ีเป็นการ

เสริมสร้างการเรียนรู้และ

กล้าแสดงออก

 -เด็ก เยาวชนและ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 4.จัดงานวันลอยกระทง ส านักปลัดฯ
ประชาชนได้เขา้ร่วม

กิจกรรมท่ีเปน็การอนุรักษ์

ประเพณีและวัฒนธรรม

ท้องถิน่

 -เด็ก เยาวชนและ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 5.จัดงานฉลองวันแหง่ชัยชนะของ กองการศึกษา
ประชาชนได้เขา้ร่วมงาน ทา้วสุรนารี
พิธีฉลองวันแหง่ชัยชนะ

ของท้าวสุรนารี
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
ร้อยลุ 80 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี ส่งเสริมสนับสนุน 1.โครงการเทดิทนูสถาบนัและ ส านักปลัดฯ เทศบาล
แสดงความ แนวทางการพฒันา งานรัฐพธิี ต าบล
จงรักภกัดี สนับสนุนงานรัฐพธิีและ ตลาดแค
จ านวน 1 คร้ัง/ปี 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี องค์กรสาธารณกศุล 2.โครงการจัดงานเฉลิม ส านักปลัดฯ

พระชนมพรรษา 12 สิงหา
มหาราชินี

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 3.โครงการจัดงานเฉลิม ส านักปลัดฯ
พระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ที่ 10 เสริมสร้างความ  -รณรงค์ปูองกนัลด 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี การปอูงกนัและบรรเทา 1.โครงการฝึกอบรม/รณรงค์/ ส านักปลัดฯ เทศบาล

การเสริมสร้าง ด้านการรักษา ด้านความมั่นคง มั่นคงปลอดภยั อบุัติเหตุ 1 คร้ัง / ปี สาธารณภยั ความมั่นคง ปอูงกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน ต าบล

ความมั่นคงทกุมติิ ความมั่นคง ปลอดภยัในชีวิต ในชีวิตและ ปลอดภยัในชีวิตและ ตลาดแค

เพื่อปกปอูง ปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน ทรัพย์สิน  -ด าเนินการตามโครงการ 4 4 4 4 4 คร้ัง/ปี ทรัพย์สินลดอบุติัเหตุ 2.โครงการปอูงกนัและลดอบุติัเหตุ ส านักปลัดฯ

สถาบนัของขาติ และทรัพย์สิน ช่วงเทศกาลต่างๆ จราจร ทางบก / ทางน้ า ทางถนนช่วงเทศกาล

และความ 4 คร้ัง/ปี (ปใีหม่,สงกรานต์,เข้าพรรษา,

ปลอดภยัในชีวิต ลอยกระทง และเทศกาลต่างๆ)

และทรัพย์สินของ  -มีแผงกัน้และกรวยจราจร 2 2 2 2 2 คร้ัง/ปี 3.โครงการติดต้ัง/จัดท าอปุกรณ์ ส านักปลัดฯ

ประชาชน มีเคร่ืองหมายจราจร/ เกี่ยวข้องกบัการจราจร

กระจกโค้ง  - จ้ดหาแผงกั้นและกรวยจราจร

 - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร/

กระจกโค้ง

 -งานปูองกนัฯ จดัท า  1 1 1 1 คร้ัง/ปี 4.โครงการปอูงกนัและบรรเทา ส านักปลัดฯ

โครงการเพื่อปอูงกันและ ความเดือดร้อนและปรับปรุง

บรรเทาความเดือดร้อน คุณภาพชีวิตของผู้ประสบภยั

ผู้ประสบภยัสาธารณะ

๑ คร้ัง/ปี

 -ฝึกอบรม ทบทวน 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 5.โครงการฝึกอบรมทบทวน ส านักปลัดฯ

อปพร.ใหม้ี อาสาสมคัรปอูงกนัภยัฝุาย

ประสิทธิภาพเพิ่ม พลเรือน (อปพร.)

มากขี้น 1 คร้ัง /ปี
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
งานปอูงกนัฯ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 6.โครงการฝึกอบรมและซักซ้อม ส านักปลัดฯ เทศบาล

จัดท าโครงการฝึก แผนปอูงกนัและบรรเทา ต าบล

อบรมและซักซ้อม สาธารณภยั ตลาดแค

แผนปอูงกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

 1 คร้ัง/ปี

 -งานปูองกนัจดัท า 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 7.โครงการส่งเสริมการเฝูาระวัง ส านักปลัดฯ

โครงการส่งเสริมการ ภยัธรรมชาติโดยชุมชน

เฝูาระวังภยัธรรมชาติ

โดยชุมชน 1 คร้ัง/ปี

 -ประชาชน ร้อยละ 60 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 8.โครงการปอูงกนัปญัหาไฟปาุ ส านักปลัดฯ

ของประชาชนท้ัง ๑๐ และหมอกควัน

ชุมชน ทราบถงึปัญหา

จากไฟปาุและหมอกควนั

 -สนับสนุนอาสาสมัคร 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี เสริมสร้างความเข้มแข็ง 1.โครงการสนับสนุนการปฏบิติั ส านักปลัดฯ

ในการตรวจตราก ากบั ของชุมชน  ในด้านความหน้าที่อาสาสมคัรในการตรวจตรา

ดูแลความความปลอดภยั มั่นคงและความปลอดภัย ก ากบัดูแลความปลอดภยั ปอังกนั

ภายในชุมชน ๑คร้ัง/ปี โดยส่งเสริมและสนับสนุนและแกไ้ข ปญัหายาเสพติด

 -สนับสนุนและพัฒนา 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี ต ารวจบา้น / อพปร. 2.โครงการสนับสนุนและพฒันา ส านักปลัดฯ

ศักยภาพกลุ่มมวลชน  ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ ศักยภาพกลุ่มมวลชน เช่น

๑ คร้ัง/ปี ลูกเสือชาวบา้น ต ารวจบา้น

และ อปพร. เปน็ต้น
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -รณรงค์แกไ้ขปัญหา 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 3.โครงการรณรงค์แกไ้ขปญัหา ส านักปลัดฯ เทศบาล

ยาเสพติด 1 คร้ัง/ปี ยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล ต าบล

 -ฝึกอบรมเพือ่ปูองกนั 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 4.โครงการฝึกอบรมเพื่อปอูงกนั ส านักปลัดฯ ตลาดแค

แกไ้ขปัญหายาเสพติด และแกไ้ขปญัหายาเสพติดตาม

ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของรัฐบาล

๑ คร้ัง/ปี

 -ประชาชนร่วมกันต้ัง 10 10 10 10 10 ชุมชน 5.โครงการปณิธานความดี ส านักปลัดฯ

ปณิธานความดีและ ปมีหามงคล

ท าตามปณิธานนั้น

 -จัดกิจกรรมปกปูอง 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 6.โครงการปกปอูงสถาบนัส าคัญ ส านักปลัดฯ

สถาบันส าคัญของ ของชาติ

ชาติ ๑ คร้ัง/ปี

 -สนับสนุนการ 1 1 1 1 1 คร้ัง/ปี 7.โครงการสนับสนุนการด าเนิน ส านักปลัดฯ

ด าเนินงานเพื่อ งานเพื่อปอูงกนัและแกไ้ข

ปอูงกนัและแกไ้ข ปญัหายาเสพติด ตามนโยบาย

ปญัหายาเสพ ของรัฐบาล

ติดตามนโยบาย

ของรัฐบาล 

1 คร้ัง/ปั
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ร้อยละ 60 8.โครงการปอูงกนัและแกไ้ข ส านักปลัดฯ (งบประมาณ

ของผู้เกี่ยวข้องกบั ปญัหายาเสพติด (เงินอดุหนุน เงินอดุหนุน

ยาเสพติดเข้ารับ เฉพาะกจิเปน็ค่าใช้จ่ายส่งเสริม เฉพาะกจิ)

การบ าบดัฟื้นฟู การบ าบดัฟื้นฟผูู้ติดยาเสพติด)

ติดยาเสพติด

 -ร้อยละ 60 ข 9.โครงการปอูงกนัและแกไ้ข

องผู้ผ่านการบ าบดั ปญัหายาเสพติด (เงินอดุหนุน

ฟื้นฟผูู้ติด เฉพาะกจิเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับ

ยาเสพติดได้รับ ฝึกอาชีพการปอูงกนัและเฝูา

การฝึกอาชีพ ระวัง)
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ค่าเปา้หมาย
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ความ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ก้าวหน้า โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ ของเป้าหมาย หลัก
 -ติดต้ังหวัจา่ยประปา 5 5 5 5 5 จุด/ปี สร้างความมั่นใจและ 1.โครงการปรับปรุง /ติดต้ังหวัจ่าย ส านักปลัดฯ เทศบาล

หัวแดง 5 จดุ/ปี ความสบายใจใหก้บั ประปาหวัแดง ต าบล

ประชาชนด้านความ ตลาดแค

 -มีเคร่ืองสูบน้ าเพือ่ 2 2 เคร่ือง ปลอดภยัในชีวิตและ 2.จัดซ้ือเคร่ืองสุบน้ าทอ่พญานาค ส านักปลัดฯ

ปูองกันและแก้ไข ทรัพย์สิน (ทอ่เหล็กอาบสังกะสี) เคร่ืองยนต์

ปัญหาน้ า เบนซินความยาว 10 ฟตุ ที่ 5 น้ิว

ขนาดไมต่่ ากว่า 4.5  แรงมา้

 -มีเคร่ืองสูบน้ าเพื่อ 2 2 เคร่ือง 3.จัดซ้ือเคร่ืองสุบน้ าทอ่พญานาค ส านักปลัดฯ

ปอูงกนัและแกไ้ข (ทอ่สแตนเลส) เคร่ืองยนต์เบนซิน

ปญัหาน้ า ความยาว 10 ฟตุ ทอ่ 5 น้ิว

 ขนาด ไมต่่ ากว่า 4.5 แรงมา้

 -มเีคร่ืองมอืเพื่อ 1 1 ล า 4.จัดซ้ือเรือพลาสติกพร้อม ส านักปลัดฯ

ช่วยเหลือและ เคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาด

บรรเทาความ 13 แรงมา้

เดือดร้อนของ

ประชาชน

ค่าเปา้หมาย



264

แบบ ผ.03

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด (ระบุชื่อยุทธศาสตร)์...................................
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการกอ่สร้างถนน คอนกรีต  - เพื่อบ าบดัความเดือดร้อน ชุมชนส าโรง 4,290,000 4,290,000 4,290,000 4,290,000 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ประชาชนมถีนนสัญจร กองช่าง
เสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอยข้าง ของประชาชนและผู้ใช้ถนน ตะวันตก หมู่ ๑ จ านวน 1 เส้น ไป-มาสะดวกรวดเร็วไร้ฝุ่น

โรงงานนาเกลือพมิาย ชุมชน สัญจรไป-มา  - ประชาชนมคีวามปลอด

ส าโรงตะวันตก หมู่ ๑  - เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร  ภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

รายละเอยีด โดยสะดวกรวดเร็วและปลอด มากขึ้น

ด าเนินการกอ่สร้างถนน คสล. ภยัในชีวิตและทรัพย์สิน  - ประชาชนมถีนน

มขีนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว คอนกรีตเสริมเหล็กที่

1,950.00 ม. หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐาน

พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ
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ล าดับ
ที่

โครงการ/รายละเอียด วัตถุประสงค์
เปา้หมาย  
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4)

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลต าบลตลาดแค



265

9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรโดย ชุมชนตะขบ ๗,๙๒๐,๐๐๐ ๗,๙๒๐,๐๐๐ ๗,๙๒๐,๐๐๐ ๗,๙๒๐,๐๐๐ ถนนปผิูวแอสฟลัทติ์ก  - ประชาชนมถีนนสัญจร กองช่าง

จราจร คสล. พร้อมทั้งปผิูว สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั หมู่ 4 คอนกรีต จ านวน 1 เส้น ไปมาสะดวก รวดเร็ว ไร้

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ในชีวิตและทรัพย์สิน ฝุ่น

ซอย 13 ชุมชนตะขบ หมู่ 4  - ประชาชนมคีวามปลอด

รายละเอยีด ภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ด าเนินการซ่อมแซมผิวจราจร มากขึ้น

พร้อมทั้งปผิูวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 

3,300.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 13,200 ตร.ม.
๒ โครงการ 12,210,000 12,210,000 12,210,000 12,210,000
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ล าดับ
ที่

โครงการ/รายละเอียด วัตถุประสงค์
เปา้หมาย  
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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แบบ ผ.06

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด (ระบุชื่อยุทธศาสตร)์...................................
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่8 ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพ คุณภาพ
4  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการปรับปรุงกระบวนการ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ ๑ คร้ัง / ปี 0 0 0 0 ประชาชนท่ีเข้ารับบริการ ประชาชนมคีวามพงึพอใจใน กองสาธารณสุขฯ

และลดขั้นตอนการใหบ้ริการ ประชาชน  สร้างความพึงพอใจและ มีความสะดวกและรวดเร็วการให้บริการ และสามารถตอบ

ประชาชนด้านการสาธารณสุข ความประทบัใจในการบริการด้าน มากขึ้น สนองความต้องการของประชาชน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ สาธารณสุข ได้ย่างแท้จริงและประชาชนได้

บริการแกป่ระชาชนในเขต รับประโยชน์สูงสุด

เทศบาลต าบลตลาดแค

๑ โครงการ 0 0 0 0
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4)

ส าหรับ  โครงการพัฒนาทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไมใ่ชง้บประมาณ
เทศบาลต าบลตลาดแค

ล าดั
บที่

โครงการ/รายละเอียด วัตถุประสงค์
เปา้หมาย  
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด (ระบุชื่อยุทธศาสตร)์................................... 267

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม

5  แผนงานสังคมสงเคราะห์

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการบา้นทอ้งถิ่นประชารัฐ  - เพื่อเปน็การปกปอ้งเทดิทนู กอ่สร้าง ซ่อมแซม 0 0 0 0 ระดับความส าเร็จของ สนับสนุนใหอ้งค์การเทศบาล กองสวัสดิการฯ

ร่วมใจเทดิไทอ้งค์ราชัน ราชินี สถาบนัพระมหากษตัริย์ใหม้คีวาม ที่อยู่อาศัยใหก้บั การด าเนินโครงการ/ ต าบลตลาดแค จัดใหม้กีาร

มั่นคงในการเปน็ศูนย์รวมจิตใจ ประชาชน  ตาม กจิกรรม สงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส

และความรัก  ความสามคัคีของ โครงการบ้านท้อง ผู้ยากไร้หรือผู้ยากจนเป็นบุคคล

คนในชาติ ถิ่นประชารัฐร่วมใจ ที่มจีิตใจสาธารณะเอื้อเฟื้อ

 - เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน เทดิไทอ้งค์ราชัน เผ่ือแผ่หรือดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

ตามบทบาท  อ านาจ  หน้าที่ของ ราชินี" ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขส่ิงเสพติด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ หรือเป็นผู้ท่ีได้ลดละเลิกอบายมุข

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเปน็บคุคลที่ไมท่อดทิ้งผู้

ใหม้คีวามเปน็อยู่ที่ดีขึ้น บพุการีและบตุร เปน็บคุคลที่

 - เพื่อสนับสนุนใหเ้ทศบาลต าบล ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ

ตลาดแค  จัดใหม้กีารสงเคราะห์ หรือมีความอดทนต่อสู้กับความ

ประชาชนผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  ยากล าบาก และต้องให้ได้บุคคล

หรือผู้ยากจน  เปน็บคุคลที่มจีิตใจ ที่สังคมยอมรับว่าเปน็คนดี

สาธารณะ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ หรือดูแล โดยใช้การคัดเลือกจากการมี

รักษาส่ิงแวดล้อม ไมยุ่่งเกี่ยวกบั ส่วนของประชาชนในหมู่บา้น

อบายมขุ ส่ิงเสพติด หรือเปน็ผู้ที่ อย่างแทจ้ริง  

ได้ลดละเลิกอบายมขุ และเปน็
267

ล าดั
บที่

โครงการ/รายละเอียด วัตถุประสงค์
เปา้หมาย  
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



5  แผนงานสังคมสงเคราะห ์(ต่อ) 268

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บุคคลท่ีไม่ทอดท้ิงผู้บุพการีและบุตร 
เป็นบุคคลท่ีขยันขันแข็งในการประ
กอบอาชีพ หรือมีความอดทนต่อสู้กับ
ความยากล าบาก และต้องให้ได้บุคคล
ท่ีสังคมยอมรับว่าเป็นคนดี  โดยใช้การ
คัดเลือกจากการมีส่วนของประชาชน
ในหมู่บ้าน อย่างแท้จริง

๑ โครงการ 0 0 0 0

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด (ระบุชื่อยุทธศาสตร)์...................................
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการกอ่สร้างเขื่อนกนัดิน  - เพื่อปอ้งกนัตล่ิงพงัทลายจาก ชุมชนตลาดแค 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000  - ไมเ่กดิการพงัทลาย  -  ไมเ่กดิการพงัทลายของดิน กองช่าง
ค.ส.ล. ชุมชนตลาดแค หมู่ที2่ น้ ากดัเซาะ หมู่ที่ 2 ของดิน  - ประชาชนไมสู่ญเสีย กรมโยธาธิการ
รอบสระหนองสระแก  - เพื่อรักษาดินไหล่ทาง  - ประชาชนไมสู่ญเสีย ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม และผังเมอืง
รายละเอยีด ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม  - เพิ่มประสิทธิภาพในการ กรมทรัพยากร
ยาว555.00เมตรพร้อมคืนผิว กกัเกบ็น้ ามากขึ้น ธรรมชาติและ
จราจร คสล. กว้าง3.50 เมตร ส่ิงแวดล้อม
หนา 0.15 เมตร
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ล าดั
บที่

โครงการ/รายละเอียด วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ล าดั
บที่

โครงการ/รายละเอียด วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 269

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒ โครงการกอ่สร้างขุดสระสร้าง  - เพื่อเปน็พื้นที่กกัเกบ็น้ าไว้ใหใ้น ชุมชนส าโรง 20,500,000 20,500,000 20,500,000 20,500,000  - ประชาชนมน้ี าใช้เพื่อ ประชาชนมน้ี าใช้เพื่อท าการ -กองช่าง

แกม้ลิงบริเวณเน้ือที่ราชพสัดุ การเกษตรและอปุโภคบริโภค ตะวันออก หมู่ 1 ท าการเกษตรและ เกษตรและอปุโภคบริโภค -กองทพับก

บริเวณชุมชนส าโรงตะวันออก  - เพื่อเปน็สถานที่พกัผ่อน อปุโภคบริโภค เพยีงพอตลอดทั้งปี -กรม

หมู่ที่ 1 หย่อนใจและสวนสุขภาพของ  - ประชาชนมสีวน  - ประชาชนมสีวนสุภาพ ทรัพยากรน้ า

รายละเอยีด ประชาชนในเขตเทศบาลและ สุขภาพส าหรับพกัผ่อน ส าหรับพกัผ่อนหย่อนใจ

จ านวนเน้ือที่ 40 ไร่ ปริมาตร นอกเทศบาล หย่อยใจ

ดินขุด 256,000 ลบ.ม.

พร้อมกอ่สร้างลานกฬีาอเนก

ประสงค์ จ านวน 2 แหง่ 

เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง
จ านวน 1 จุด สวนพกัผ่อน

หย่อนใจและสวนสุขภาพ

จ านวน 1 แห่ง และศาลาพักผ่อน

จ านวน 5 หลัง กอ่สร้างทางเดิน

วิ่ง  ผิวจราจร ค.ส.ล.กว้าง 2.00

เมตร ยาว 1,000 เมตร  หนา

0.10 เมตร และทางจักรยาน

ผิวแอสฟัสติกส์ กว้าง 2.00 เมตร

หนา 0.10 เมตร  ยาว 3,000 เมตร  
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๓ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตล่ิง คสล.  - เพื่อป้องกันตล่ิงพังทลาย ชุมชนตลาดแค ๓๖,๘๔๓,๕๙๒ ๓๖,๘๔๓,๕๙๒ ๓๖,๘๔๓,๕๙๒ ๓๖,๘๔๓,๕๙๒  -  ไม่เกิดการพังทลาย  -  ไม่เกิดการพังทลายของดิน กองช่าง
ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝ่ังเหนือ จากน้ ากัดเซาะ ตะวันออกฝ ของดิน  - ประชาชนไม่สูญเสีย -กรมโยธาธิการ
หมู่ ๑๕  - เพื่อรักษาดินไหล่ทาง ฝ่ังเหนือ หมู่ ๑๕  - ประชาชนไม่สูญเสีย ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม และผังเมือง
รายละเอียด ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม  - เพิ่มประสิทธิภาพในการ -กรมทรัพยากร
พร้อมคืนผิวจราจรมีความกว้างไม่ กักเก็บน้ ามากขึ้น ธรรมชาติและ
น้อยกว่า ๔.๕๐ เมตร พร้อมทางเท้า  - ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อท าการ ส่ิงแวดล้อม
ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร เกษตรและอุปโภคบริโภคเพียงพอ

๔ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตล่ิง  - เพื่อป้องกันตล่ิงพังทลาย ชุมชนตลาดแค ๕๒,๑๖๔,๐๐๐ ๕๒,๑๖๔,๐๐๐ ๕๒,๑๖๔,๐๐๐ ๕๒,๑๖๔,๐๐๐  -  ไม่เกิดการพังทลาย  -  ไม่เกิดการพังทลายของดิน กองช่าง
คสล.ชุมชนตลาดแค หมู่ ๒ จากน้ ากัดเซาะ หมู่ ๒ ของดิน  - ประชาชนไม่สูญเสีย -กรมโยธาธิการ
รายละเอียด  - เพื่อรักษาดินไหล่ทาง  - ประชาชนไม่สูญเสีย ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม และผังเมือง
พร้อมทางเท้าไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม  - เพิ่มประสิทธิภาพในการ -กรมทรัพยากร
เมตร มีความยาวท้ังสองฝ่ัง กักเก็บน้ ามากขึ้น ธรรมชาติและ
ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ เมตร  - ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อท าการ ส่ิงแวดล้อม

เกษตรและอุปโภคบริโภคเพียงพอ

๕ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตล่ิง  - เพื่อป้องกันตล่ิงพังทลาย ชุมชนตลาดแค ๑๐,๑๒๕,๐๐๐ ๑๐,๑๒๕,๐๐๐ ๑๐,๑๒๕,๐๐๐ ๑๐,๑๒๕,๐๐๐  -  ไม่เกิดการพังทลาย  -  ไม่เกิดการพังทลายของดิน กองช่าง
คสล. ชุมชนชาววังและชุมชน จากน้ ากัดเซาะ และชุมชนชาววัง ของดิน  - ประชาชนไม่สูญเสีย -กรมโยธาธิการ
ตลาดแค หมู่ ๒  - เพื่อรักษาดินไหล่ทาง หมู่ 2  - ประชาชนไม่สูญเสีย ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม และผังเมือง
รายละเอียด ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม  - เพิ่มประสิทธิภาพในการ -กรมทรัพยากร
ด าเนินการก่อสร้างเขื่อนกันตล่ิง กักเก็บน้ ามากขึ้น ธรรมชาติและ
คสล.ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร  - ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อท าการ ส่ิงแวดล้อม

เกษตรและอุปโภคบริโภคเพียงพอ

๖ โครงการก่อสร้างเขื่อนคันดิน เพื่อลดปัญหาการกัดเซาะ ชุมชนตลาดแค 13,574,000 13,574,000 13,574,000 13,574,000  - ป้องกันตล่ิงพังทลาย  - ป้องกันตล่ิงพังทลาย กองช่าง
รายละเอียด ท่ีมีการพังทลาย ตะวันออก ระบบนิเวศดีขึ้น ประชาชนปลอดภัยใน -กรมโยธาธิการ
ด าเนินการท าเขื่อนกันดิน ยาว ฝ่ังเหนือ หมู่ 15 ทรัพย์สินและระบบนิเวศ และผังเมือง
617 เมตรพร้อมส่วนประกอบ  -กรมทางหลวง
ตามรูปแบบเทศบาลก าหนด ชนบท
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๗ โครงการวางท่อลอดเหล่ียม จาก  - เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการ ชุมชนตลาดแค 15,984,765 15,984,765 15,984,765 15,984,765  - ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ  - สามารถบรรเทาความ  - กองช่าง
บริเวณชุมชนตลาดแคตะวันออก เกษตรและอุปโภคบริโภค ตะวันออกฝ่ังใต้ ท าการเกษตรและ เดือดร้อนของประชาชนใน  - กรมโยธาธิ
ฝ่ังใต้  หมู่ท่ี 15 ถึง บริเวณชุมชน  - เพื่อเป็นการขยายผิวจราจรให้ หมู่ท่ี 15 และ อุปโภคบริโภค ด้านเกษตรและอุปโภคบริโภค การและผังเมือง
ส าโรงตะวันออก หมู่ท่ี 1 กว้างเพื่อเป็นเส้นทางเล้ียงเมือง ชุมชนส าโรง  - ประชาชนมีความ  - ประชาชนในชุมชน เดินทาง  - กรมทาง
รายละเอียด ของชุมชนตลาดแคตะวันออกฝ่ัง ตะวันออกหมู่ท่ี 1 สะดวกในการเดินทาง สัญจรสะดวกขึ้นเกิดความ หลวงชนบท
วางท่อลอดเหล่ียมขนาด 2.10 x เหนือและฝ่ังใต้ เกิดความปลอดภัยใน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.10x1.10 เมตร ยาว 1,127  - เพื่อระบายน้ าเสียชุมชนเข้า ชีวิตและทรัพย์สิน และท าให้ประหยัดเวลาใน
เมตร และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. บ่อบ าบัด การเดินทาง
กว้าง 8.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 1,127 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าท่อเหลียมขนาด
1.50x1.50x1.10 เมตร ยาว 
1,100 เมตร พร้อมฝาบ่อพัก
จ านวน 138 บ่อ จากบริเวณ
ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝ่ังใต้
หมู่ท่ี 15 ถึง บริเวณชุมชนส าโรง
ตะวันออก หมู่ท่ี 1

๘ ปรับปรุงรางระบายน้ า - เพื่อเป็นการระบายน้ าท่ีท่วมขัง ชุมชนโนนพิมาน ๔,๑๗๗,๐๐๐ ๔,๑๗๗,๐๐๐ ๔,๑๗๗,๐๐๐ ๔,๑๗๗,๐๐๐ ท่อระบายน้ า   ๑ สาย จ านวนพื้นท่ีน้ าท่วมขังลดลง กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย ๙/9 -เพื่อป้องกันการกัดเซาะถนน หมู่ ๑๒ และป้องกันน้ าท่วม
ชุมชนโนนพิมาน  หมู่ ๑๒
รายละเอียด
โดยด าเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด
คสล.ร่องตัววีขนาด0.50 ×
0.65×2,200.00 ม.
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๙ โครงการก่อสร้างสะพาน  - เพื่อการสัญจรไปมาของ ชุมชนตลาดแค 3,526,000 3,526,000 3,526,000 3,526,000  - ประชาชนมีสะพาน เพิ่มเส้นในการเดินทางสัญจร  - กองช่าง
คสล.บริเวณ ชุมชนตลาดแค ระหว่างสองชุมชนสะดวกมากขึ้น ตะวันออก หมู่ 15 เช่ือมโยงระหว่างสอง  - ประชาชนในชุมชนเดินทาง  -กรมโยธาธิการ
ตะวันออกหมูท่ี 15  - เพื่อเป็นเส้นทางท่ีเช่ือมวงแหวน ชุมชน สัญจรสะดวกขึ้นเกิดความ และผังเมือง
รายละเอียด รอบนอกของเทศบาลต าบล ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ด าเนินการก่อสร้างสะพานคสล. ตลาดแคเล่ียงเมือง ทางหลวง และท าให้ประหยัดเวลาใน
กว้าง 7.00 เมตรไหล่ทางข้างละ หมายเลข 2 และเป็นการลด การเดินทาง
0.50 เมตร  ยาว 30.00 เมตร อุบัติเหตุ
บริเวณ ชุมชนตลาดแคตะวันออก
หมูท่ี 15  (ตามแบบมาตรฐาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง) 
 (แบบพื้นท่ีslap type)

๑๐ ปรับปรุงรางระบายน้ า ถนน - เพื่อเป็นการระบายน้ าท่ีท่วมขัง ชุมชนตะขบ ๔,๕๕๘,๐๐๐ ๔,๕๕๘,๐๐๐ ๔,๕๕๘,๐๐๐ ๔,๕๕๘,๐๐๐ ท่อระบายน้ า   ๑ สาย จ านวนพื้นท่ีน้ าท่วมขังลดลง กองช่าง
เทศบาลซอย ๑๓ ชุมชนตะขบ ม.4 -เพื่อป้องกันการกัดเซาะถนน หมู่ ๔ และป้องกันน้ าท่วม
รายละเอียด
โดยด าเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด
คสล.ร่องตัววีขนาด0.50×0.65
×2,400.00 ม.

๑๑ ปรับปรุงรางระบายน้ า ถนน - เพื่อเป็นการระบายน้ าท่ีท่วมขัง ชุมชนชาววัง หมู่ ๒ ๓,๔๑๙,๐๐๐ ๓,๔๑๙,๐๐๐ ๓,๔๑๙,๐๐๐ ๓,๔๑๙,๐๐๐ ท่อระบายน้ า   ๑ สาย จ านวนพื้นท่ีน้ าท่วมขังลดลง กองช่าง
เทศบาลซอย 8 ชุมชนชาววัง ม.2 -เพื่อป้องกันการกัดเซาะถนน และป้องกันน้ าท่วม
รายละเอียด
โดยด าเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด
คสล.ร่องตัววีขนาด0.50×
×0.65×1,800.00 ม.
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๑๒ ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจรจร เพื่อให้สภาพถนนอยู่ใน ชุมชนส าโรง 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 ถนนท่ีได้มาตรฐาน ถนนท่ีได้มาตรฐานและ กองช่าง
ถนนเทศบาลซอย ๔ ชุมชน สภาพพร้อมใช้งาน ตะวันออก หมู่ ๑ 1 สาย พื้นท่ีไม่น้อยกว่า คงทนถาวร เกิดความสะดวก
ส าโรงตะวันออก หมู่ ๑ 5,250ตร.ม. ในการสัญจร
รายละเอียด
ด าเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ผิวจราจรเดิม พร้อมท้ังปูผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 4.00
 ซม. ขนาดกว้าง 5.00 ×
1,050.00 ม. พื้นท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 5,250.00 ตร.ม.

๑๓ ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจรจร เพื่อให้สภาพถนนอยู่ใน ชุมชนส าโรง 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 ถนนท่ีได้มาตรฐาน ถนนท่ีได้มาตรฐานและคงทน กองช่าง

ถนนเทศบาลซอย 19 ชุมชน สภาพพร้อมใช้งาน ตะวันออก หมู่ ๑ 1 สาย พื้นท่ีไม่น้อยกว่า ถาวร เกิดความสะดวกใน

ส าโรงตะวันออก หมู่ ๑ 4,400ตร.ม. การสัญจร

รายละเอียด
ด าเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ผิวจราจรเดิม พร้อมท้ังปูผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 4.00
ซม. ขนาดกว้าง 4.00 ×
1,100.00 ม. พื้นท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 4,400.00 ตร.ม.

๑๔ ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจรจร เพื่อให้สภาพถนนอยู่ใน ชุมชนโนนพิมาน 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 ถนนท่ีได้มาตรฐาน ถนนท่ีได้มาตรฐานและ กองช่าง
ถนนเทศบาลซอย 1 ชุมชน สภาพพร้อมใช้งาน หมู่ ๑2 1 สาย พื้นท่ีไม่น้อยกว่า คงทนถาวร เกิดความสะดวก
โนนพิมาน หมู่ ๑2  4,400ตร.ม ในการสัญจร
รายละเอียด
ด าเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ผิวจราจรเดิม พร้อมท้ังปูผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 4.00
ซม. ขนาดกว้าง 4.00 ×
1,100.00 ม. พื้นท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 4,400.00 ตร.ม. 273

ล าดั
บที่

โครงการ/รายละเอียด วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๑๕ ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจรจร เพื่อให้สภาพถนนอยู่ใน ชุมชนโนนพิมาน 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 ถนนท่ีได้มาตรฐาน ถนนท่ีได้มาตรฐานและ กองช่าง
ถนนเทศบาลซอย 9/9 ชุมชน สภาพพร้อมใช้งาน หมู่ ๑2 1 สาย พื้นท่ีไม่น้อยกว่า คงทนถาวร เกิดความสะดวก
โนนพิมาน หมู่ ๑2  4,400ตร.ม ในการสัญจร
รายละเอียด
ด าเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ผิวจราจรเดิม พร้อมท้ังปูผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 4.00
ซม. ขนาดกว้าง 4.00 ×
1,100.00 ม. พื้นท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 4,400.00 ตร.ม.

๑๖ ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจรจร  ถนน เพื่อให้สภาพถนนอยู่ใน ชุมชนตะขบ 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 ถนนท่ีได้มาตรฐาน ถนนท่ีได้มาตรฐานและ กองช่าง
เทศบาลซอย 13 ชุมชนตุขบ หมู่ 4สภาพพร้อมใช้งาน หมู่ 4 1 สาย พื้นท่ีไม่น้อยกว่า คงทนถาวร เกิดความสะดวก
รายละเอียด  6,500ตร.ม ในการสัญจร
ด าเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ผิวจราจรเดิม พร้อมท้ังปูผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา4.00
ซม. ขนาดกว้าง 5.00×
1,300.00 ม. พื้นท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 6,500.00 ตร.ม.

๑๗ ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจรจร เพื่อให้สภาพถนนอยู่ใน ชุมชนตลาดแค 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 ถนนท่ีได้มาตรฐาน ถนนท่ีได้มาตรฐานและ กองช่าง
ถนนเทศบาลซอย 3 สภาพพร้อมใช้งาน หมู่ 2 1 สาย พื้นท่ีไม่น้อยกว่า คงทนถาวร เกิดความสะดวก
ชุมชนตลาดแค หมู่ ๒  1,720 ตร.ม ในการสัญจร
รายละเอียด
ด าเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ผิวจราจรเดิม พร้อมท้ังปูผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 4.00
ซม. ขนาดกวา้ง 4.00×430.00 ม.
พื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
1,720.00 ตร.ม.

274

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ล าดั
บที่

โครงการ/รายละเอียด วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
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๑๘ ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจรจร เพื่อให้สภาพถนนอยู่ใน ชุมชนตลาดแค 3,585,000 3,585,000 3,585,000 3,585,000 ถนนท่ีได้มาตรฐาน ถนนท่ีได้มาตรฐานและ กองช่าง
ถนนเทศบาลซอย ๖ ชุมชน สภาพพร้อมใช้งาน ตะวันออกฝ่ังใต้ 1 สาย พื้นท่ีไม่น้อยกว่า คงทนถาวร เกิดความสะดวก
ตลาดแคตะวันออกฝ่ังใต้ หมู่ 15 หมู่ 15 3,585 ตร.ม ในการสัญจร
รายละเอียด
ด าเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ผิวจราจรเดิม พร้อมท้ังปูผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 4.00
ซม. ขนาดกวา้ง 5.00×717.00 ม.

พื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
3,585.00 ตร.ม.

๑๙ ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจรจร ถนน เพื่อให้สภาพถนนอยู่ใน ชุมชนตลาดแค 4,565,000 4,565,000 4,565,000 4,565,000 ถนนท่ีได้มาตรฐาน ถนนท่ีได้มาตรฐานและ กองช่าง
เทศบาลซอย 7 ชุมชนตลาดแค สภาพพร้อมใช้งาน ตะวันออก 1 สาย พื้นท่ีไม่น้อยกว่า คงทนถาวร เกิดความสะดวก
ตะวันออกฝ่ังเหนือ หมู่ 15 ฝ่ังเหนือ หมู่ 15 4,565 ตร.ม ในการสัญจร
รายละเอียด
ด าเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ผิวจราจรเดิม พร้อมท้ังปูผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 4.00
ซม. ขนาดกว้าง 5.00×913.00 ม
 พื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
4,565.00 ตร.ม.

๒๐ ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจรจร ถนน เพื่อให้สภาพถนนอยู่ใน ชุมชนชาววัง หมู่ ๒ 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ถนนท่ีได้มาตรฐาน ถนนท่ีได้มาตรฐานและ กองช่าง
เทศบาลซอย 8 ชุมชนชาววัง หมู่ 2สภาพพร้อมใช้งาน 1 สาย พื้นท่ีไม่น้อยกว่า คงทนถาวร เกิดความสะดวก
รายละเอียด 3,600 ตร.ม ในการสัญจร
ด าเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ผิวจราจรเดิม พร้อมท้ังปูผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 4.00 
ซม. ขนาดกวา้ง 4.00×900.00 ม.

พื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
3,600 ตร.ม. 275

ล าดั
บที่

โครงการ/รายละเอียด วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๒๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐานใน ชุมชนสระแทด 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ถนนคสล. มีถนนท่ีได้มาตรฐานและ กองช่าง
ถนนเทศบาลซอย 15/2 การสัญจรไปมาและป้องกัน หมู่ 11 จ านวน 1 สาย คงทนถาวร เกิดความสะดวก
 ชุมชนสระแทด หมู่ ๑1 น้ าท่วมขัง ในการสัญจร
รายละเอียด
ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. หนา
0.15 ม. ขนาดกว้าง 4.00 x
900.00 ม. พื้นท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า  3,600 ตรม.

๒๑ โครงการ 224,971,357 224,971,357 224,971,357 224,971,357

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด (ระบุชื่อยุทธศาสตร)์...................................
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่9 ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อให้การป้องกันยาเสพติดมี 10 ชุมชน 175,000 175,000 175,000 175,000 ร้อยละ 60 ของผู้ การป้องกันและแก้ไขปัญหา ส านักปลัดฯ
ปัญหายาเสพติด (เงินอุดหนุน ประสิทธิภาพ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ยาเสพติดมีประสิทธิภาพ (งบประมาณ
เฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริม เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู สูงขึ้น เงินอุดหนุน
การบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด) ติดยาเสพติด เฉพาะกิจ)

๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้การป้องกันยาเสพติดมี 10 ชุมชน 62,500 62,500 62,500 62,500 ร้อยละ 60 ของผู้ผ่าน การป้องกันและแก้ไขปัญหา ส านักปลัดฯ
ยาเสพติด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประสิทธิภาพ การบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยา ยาเสพติดมีประสิทธิภาพ (งบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับฝึกอาชีพการ เสพติดได้รับการฝึก สูงขึ้น เงินอุดหนุน
ป้องกันและเฝ้าระวัง) อาชีพ เฉพาะกิจ)

๒ โครงการ 237,500 237,500 237,500 237,500
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ล าดั
บที่

โครงการ/รายละเอียด วัตถุประสงค์
เปา้หมาย  
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ล าดั
บที่

โครงการ/รายละเอียด วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง  -เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน จ านวน 35,000 35,000 35,000 35,000 ส านักปลัดฯ
ของ เทศบาลและบริการประชาชน 100 ตัว/ปี

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดต้ังพื้นหรือเพื่อติดต้ังห้องท างานนายกเทศมนตรี จ านวน 1 เคร่ือง ๔๘,๐๐๐ 0 0 0 ส านักปลัดฯ
ชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือชุดโซฟาส านักงาน ไว้ประจ าห้องท างานนายกเทศมนตรี จ านวน 1 ชุด 25,000 25,000 25,000 25,000 ส านักปลัดฯ
ส าหรับรับรองผู้มาติดต่อราชการ

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้เบาะนวม ส าหรับใช้ในห้องประชุมและงาน จ านวน 50 ตัว 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักปลัดฯ
ต่าง ๆ ในกิจการเทศบาล

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีส าหรับท า ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ ในงาน จ านวน 1 ชุด 8,000 0 0 0 ส านักปลัดฯ
และนาฏศิลป์ กิจกรรม ประกอบด้วย เทศบาลฯ

 - กลองทอมบ้าพร้อมขาต้ัง
จ านวน 1 ตัว
 - แทมโบลีน จ านวน 2 อัน
 - ลูกแซค  จ านวน 2 คู่

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดหาโต๊ะพร้อมเก้าอี้ท างาน เพื่อให้ปฏิบัติการของข้าราชการ จ านวน 1 ชุด 10,500 0 0 0 กองคลัง
7 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดหาตู้เหล็ก เพื่อใช้เก็บเอกสารส านักงาน จ านวน 2 หลัง 10,500 0 0 0 กองคลัง

 - ตู้บานเล่ือนกระจกซ้อน 1 หลัง กองคลัง
ราคาหลังละ 5,500 บาท 
 - ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก 1 หลัง
ราคาหลังละ 5,000 บาท 

8 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อใช้ปฏิบัติด้านเอกสาร จ านวน 1 ชุด 20,000 0 0 0 กองคลัง
9 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดหาโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อม เพื่อใช้ปฏิบัติราชการส าหรับ จ านวน 2 ชุด 15,000 0 0 0 กองคลัง

เก้าอี้ ข้าราชการ
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10 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็ก มอก.ขนาด 2 บาน เปิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังาน จ านวน 1 หลัง 8,000 8,000 8,000 8,000 กองวิชาการฯ
11 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จ านวน 2 เคร่ือง ๒๐,๐๐๐ 0 0 0 กองสาธารณสุขฯ

งานครัว (ตามมาตรฐานครุภณัฑ์) ปฏบิติังาน  
12 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง จัดซ้ือรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคล่ือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จ านวน 1 คัน ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

๔ ล้อ (ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์) ปฏบิติังาน  
13 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ จัดซ้ือเคร่ืองเสียง จ านวน ๑ ชุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จ านวน ๑  ชุด ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

วิทยุ (ตามแบบที่มจี าหน่ายทั่วไปใน ปฏบิติังาน  
ทอ้งตลาด) ประกอบด้วย
๑. เพาเวอร์ Honic GHA ๓๐๐๐ 
จ านวน ๑ เคร่ือง
๒. ตู้ไมอ้ดัแทข้อบเหล็ก ขนาด ๑๘
น้ิว จ านวน ๒ หลัง
๓. ตู้ RCF พร้อมดอก ขนาด ๑๕ น้ิว
จ านวน ๒ หลัง
๔. สายล าโพงพร้อมอปุกรณ์แจ๊ค
จ านวน ๑ ชุด
๕. ไมค์ลอย UHF จ านวน 1 ชุด
๖. ไมค์สาย จ านวน ๑ ชุด

14 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ จดัซ้ือรถจกัรยานยนต์อเนกประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จ านวน ๑  คัน ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ
ยานพาหนะและ พร้อมกระบะไฮดรอลิก ขนาดไม่ ปฏบิติังาน  
ขนส่ง น้อยกว่า ๑๔๙ ซีซี  (ตามแบบที่มี

จ าหน่ายทั่วไปในทอ้งตลาด)
15 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จ านวน ๑ คัน ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

ยานพาหนะและ กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี จัดเกบ็ขยะในชุมชน
ขนส่ง แบบเปิดข้างเทท้าย จ านวน ๑ คัน

16 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด จ านวน ๑ คัน ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ
ยานพาหนะและ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 เกบ็ขยะในชุมชน
ขนส่ง ซีซี แบบอัดท้าย จ านวน ๑ คัน
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17 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด จ านวน ๑ คัน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ
ยานพาหนะและ ปริมาตรกระบอกสูบ เกบ็ขยะในชุมชน
ขนส่ง ไมต่่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

18 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถอแีต๋น 6 ล้อด๊ัม  จ านวน 1 คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน จ านวน ๑ คัน ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ
และขนส่ง

19 อตุสาหกรรมและ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เกบ็เอกสารชนิดเหล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังาน จ านวน 2 หลัง 16,000 16,000 16,000 16,000 กองช่าง
การโยธา 2 บานเปดิ มอก.

20 อตุสาหกรรมและ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จ านวน 1 ชุด 32,200 32,200 32,200 32,200 กองช่าง
การโยธา คอมพวิเตอร์ 1.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ กองช่าง

ประมวลผล (จอขนาดไมน้่อยกว่า
18.5 น้ิว) จ านวน ๑ เคร่ือง
ราคา 29,000 บาท
2.เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800VA
จ านวน ๑ เคร่ือง ราคา 3,200
บาท (ราคาและคุณลักษณะตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

21 อตุสาหกรรมและ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานกองช่าง จ านวน ๑ เคร่ือง 53,000 53,000 53,000 53,000 กองช่าง
การโยธา คอมพวิเตอร์ ชนิด LED ขาวด าส าหรับกระดาษ

ขนาด A๓ จ านวน ๑ เคร่ือง
22 อตุสาหกรรมและ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 เพื่อใช้ในการปฏบิติังานกองช่าง จ านวน 2 เคร่ือง 6,400 6,400 6,400 6,400 กองช่าง

การโยธา คอมพวิเตอร์ VA จ านวน ๒ เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ
3,200 บาท (ราคาและคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

23 อตุสาหกรรมและ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา จัดซ้ือกล้องดิจิตอลความละเอยีด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ จ านวน ๑ ตัว 25,000 25,000         25,000         25,000         กองช่าง
การโยธา และเผยแพร่ ไมน้่อยกว่า 18 ล้านพกิเซล งานและการบริการประชาชน

24 อตุสาหกรรมและ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเกา้อี้แบบมล้ีอเล่ือนมพีนักพงิ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานกองช่าง จ านวน ๑ ตัว 3,500 3,500 3,500 3,500 กองช่าง
การโยธา หลัง มเีทา้แขน ปรับระดับได้ตาม

แบบที่มจี าหน่ายทั่วไปในทอ้งตลาด
จ านวน ๑ ตัว (ราคาตามทอ้งตลาด) 279
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25 การพาณิชย์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตรเคร่ืองสูบน้ าชนิดหอยโข่งอัตราการสูบ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ าอุปโภค ทต.ตลาดแค 98,000 98,000 98,000 98,000 กองการประปา
ไม่น้อยกว่า  40 ลบ.ม./ชม. ส่งสูงไม่ บริโภคท่ีมีคุณภาพสะอาดท่ัวถึงและ
น้อยกว่า 25 เมตร มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

26 การพาณิชย์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เคร่ืองจ่ายสารเคม ีขนาดอตัรา เพื่อให้สามารถเพิ่มอัตราก าลังการผลิต ทต.ตลาดแค 90,000 90,000 90,000 90,000 กองการประปา
วิทยาศาสตร์และ การจ่าย 25 ลิตร/ชั่วโมง แรงดัน น้ าประปาได้เพิ่มขึ้นและปรับปรุงเพิ่ม
การแพทย์  12 บา จ านวน 2 เคร่ือง ประสิทธิภาพระบบการผลิตและระบบ

จ่ายน้ าประปาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
27 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ประเภท เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ส านักงานประเภท จ านวน 3 เคร่ือง 132,000 132,000 132,000 132,000 กองการศึกษา

เคร่ืองปรับอากาศ (ส าหรับปฏิบัติงาน เคร่ืองปรับอากาศไว้ใช้ส าหรับติดต้ัง
ประจ าสถานศึกษาสังกัดเทศบาล) ภายในอาคารเรียนประจ าสถานศึกษา

สังกัดเทศบาล
28 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 2 ชั้น เพื่อใหก้องการศึกษามตู้ีส าหรับ จ านวน  3  หลัง 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษา

ชนิดบานเล่ือน จัดเกบ็เอกสาประจ าส านักงาน
29 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น โครงการติดต้ังจุดบริการน้ าด่ืม เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ส าหรับบริการ ถังน้ าด่ืม จ านวน 2 ถัง 40,000 40,000         40,000         40,000         กองการศึกษา

งานครัว ส าหรับนักเรียน น้ าด่ืมใหแ้กนั่กเรียน เคร่ืองท าน้ าเย็น 1 
เคร่ือง พร้อมติดต้ัง

30 รักษาความสงบ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตรจัดซ้ือเคร่ืองสุบน้ าทอ่พญานาค  เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา จ านวน 2 เคร่ือง 22,000 0 0 0 ส านักปลัดฯ
ภายใน (ทอ่เหล็กอาบสังกะสี) เคร่ืองยนต์ น้ าทว่ม

เบนซินความยาว 10 ฟตุ ที่ 5 น้ิว  
ขนาดไมต่่ ากว่า 4.5  แรงมา้

31 รักษาความสงบ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตรจัดซ้ือเคร่ืองสุบน้ าทอ่พญานาค  เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา จ านวน 2 เคร่ือง 44,000 0 0 0 ส านักปลัดฯ
ภายใน (ทอ่สแตนเลส) เคร่ืองยนต์เบนซิน น้ าทว่ม  

ความยาว 10 ฟตุ ทอ่ 5 น้ิว   
ขนาด ไมต่่ ากว่า 4.5 แรงมา้  

32 รักษาความสงบ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ จัดซ้ือเรือพลาสติกพร้อม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความ จ านวน 1 ล า 50,000 0 0 0 ส านักปลัดฯ
ภายใน ยานพาหนะและ เคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาด เดือดร้อนแกป่ระชาชน ผู้ประสบ

ขนส่ง 13 แรงมา้ ภยัเพื่อใช้ในกจิการเทศบาล  

9,345,100  9,097,100  9,097,100  9,097,100  
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ครุภัณฑ์)

รวม
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