
 



                                                     

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

เรื่อง ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

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

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 

บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท า

งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

และก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เพิ่มเติม(ฉบับที่2) 2559 และ

(ฉบับที่๓) 2561 ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผล

ต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างนอ้ยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เพิ่มเติม(ฉบับที่2) 2559 (ฉบับที่ 3) 

2561 เทศบาลต าบลครบุรีใต้ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และ

ผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาล

ต าบลครบุรีใต้ 

      จงึประกาศใหท้ราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64 

 

(นายสมชาติ  เดชดอน) 

นายกเทศมนตรีต าบลครบุรีใต้ 

 

 



 

ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

1. สภาพทั่วไป 
 “ต าบลครบุรีใต้” เป็นต ำบลหนึ่งในจ ำนวนสิบสองต ำบลในเขตปกครองของอ ำเภอครบุรี จังหวัด

นครรำชสีมำ  มีหน่วยกำรปกครองตนเองที่เป็นผลมำจำกนโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่นของรัฐบำล และ
บทบัญญัติตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย คือ “องค์การบริหารส่วนต าบลครบุรีใต้” ซึ่งเป็นหน่วยกำร
ปกครองท้องถิ่นที่ เปลี่ ยนแปลงฐำนะจำกสภำต ำบลเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมประกำศ
กระทรวงมหำดไทย เรื่องกำรจัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2539 (เดิมเป็นส่วน
ปกครองหนึ่งของต ำบลครบุรี ต่อมำได้มีกำรแยกเขตกำรปกครองออกเป็นต ำบลครบุรีใต้  เมื่อปี พ.ศ. 2532) 
และได้มีกำรเปลี่ยนแปลงยกฐำนะจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นเทศบำลต ำบล ตำมประกำศ
กระทรวงมหำดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลครบุรีใต้ อ ำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ เป็น
เทศบำลต ำบลครบุรีใต้  เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2552  

ค าขวัญประจ าต าบล 
“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี” 

1.1 ที่ตั้ง 
เทศบำลต ำบลครบุรีใต้   ตั้งอยู่ห่ำงอ ำเภอครบุรี ประมำณ 12  กิโลเมตร 

- ทิศเหนือ ติดกับต ำบลครบุรี อ ำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ 
- ทิศตะวันออก ติดกับต ำบลอรพิมพ์ อ ำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ 
- ทิศใต้ ติดกับต ำบลจระเข้หิน อ ำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ 
- ทิศตะวันตก ติดกับต ำบลสะแกรำช อ ำเภอปักธงชัย และต ำบลอุดมทรัพย์ อ ำเภอ 

วังน้ ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ 
1.2 เนื้อที่  เทศบำลต ำบลครบุรีใต้  มีเนื้อที่ประมำณ   91.60  ตำรำงกิโลเมตร หรือ 57,250  ไร่ 

พิกัดต ำแหน่งทำงแผนที่ทหำรตั้งอยู่ที่ต ำแหน่ง SB 953063 พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีสภำพเป็นป่ำเสื่อมโทรม มีป่ำไม้
คงเหลือประมำณร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
 1.3 ภูมิประเทศ สภำพภูมิประเทศทำงกำยภำพของต ำบลครบุรีใต้ ตั้งอยู่ที่ควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเล 
192-400 เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่มและที่ลำดเชิงเขำโดยร้อยละ 73 ของพ้ืนที่ทั้งหมดเป็นที่ลำดเชิง
เขำ  ซึ่งอยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของต ำบลและอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติทับลำน เป็นพ้ืนที่ป่ำเสื่อมโทรม 
รำษฎรบุกรุกเข้ำจับจองท ำมำหำกิน ซึ่งภำยหลังส ำนักงำนปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครรำชสีมำได้ประกำศให้เป็น
พ้ืนที่ปฏิรูปที่ดินเพ่ือกำรเกษตร โดยท ำกำรรังวัดและออกเอกสำรสิทธิ์   สป.ก. 4-01 ให้แก่รำษฎรในพ้ืนที่
ส ำหรับท ำกิน แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรออกเอกสำรสิทธิ์ สป.ก. 4-01 นั้น สำมำรถท ำได้เพียงบำงส่วน ยังมีพ้ืนที่
ว่ำงเปล่ำอีกจ ำนวนมำกที่ไม่มีเอกสำรใด ๆ ที่สำมำรถแสดงสิทธิ์ในกำรท ำกินอย่ำงถูกต้อง  
  ส ำหรับเกษตรกรซึ่งอำศัยอยู่ด้ำนทิศเหนือและตะวันออกของต ำบลซึ่งเป็นที่รำบลุ่มและมีเอกสำรสิทธิ์
อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยที่ดิน เช่น โฉนดหรือ นส.3 ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท ำนำสลับกับกำรปลูกพืชไร่หรือ
พืชสวน เนื่องจำกเป็นที่รำบที่อุดมสมบูรณ์ โดยกำรอำศัยแหล่งน้ ำจำกล ำน้ ำมูล และล ำคลองสำขำ ต่ำง ๆ (ล ำ
คลองครบุรี/ล ำคลองข่อย, ล ำคลองบง, ล ำคลองคุ้ม ฯลฯ) รวมถึงคลองชลประทำน จำกเขื่อนล ำมูลบน หนอง
น้ ำสำธำรณะและน้ ำฝน เป็นแหล่งน้ ำต้นทุนส ำคัญในกำรท ำกำรเกษตรกรรม  อย่ำงไรก็ตำมหำกพิจำรณำสภำพ 



พ้ืนที่ของต ำบลครบุรีใต ้ตำมหลักวิชำกำรแล้วสำมำรถแบ่งสภำพพ้ืนที่ออกได้เป็น 4 ลักษณะด้วยกัน คือ 
  1) ลักษณะพ้ืนที่เป็นภูเขำ ส่วนใหญ่อยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดต่อกับเขตอ ำเภอปักธงชัยและต ำบล
จระเข้หิน อยู่ในระดับควำมสูงตั้งแต่ 300-400 เมตร จำกระดับน้ ำทะเล มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลึก เป็น
พ้ืนที่ลำดชัน ไม่เหมำะสมในกำรท ำกำรเกษตร เป็นพื้นที่ท่ีอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติทับลำน 
  2) ลักษณะพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น อยู่บริเวณตอนกลำงของต ำบลใช้ประโยชน์ในกำรท ำนำสลับปลูกพืช
ไร่ เช่นอ้อยและมันส ำปะหลัง 
  3) ลักษณะพ้ืนที่ดอน อยู่บริเวณตอนบนของต ำบล มีควำมลำดชันเล็กน้อย ใช้ประโยชน์ในกำรปลูกพืช
ไร่และไม้ผลยืนต้น 
  4) ลักษณะพ้ืนที่รำบ อยู่บริเวณด้ำนทิศตะวันออก และทิศเหนือของต ำบล ใช้ประโยชน์ในกำรท ำนำ 
ปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น โดยทั่วไปแล้วเกษตรกรในเขตที่รำบลุ่มนี้ จะมีสภำพชีวิตควำมเป็นอยู่และฐำนะทำง
เศรษฐกิจดีกว่ำเกษตรกรที่อำศัยอยู่ในเขต สปก. หรือในเขตอุทยำน เนื่องจำกทรัพยำกรมีควำมอุดมสมบูรณ์
มำกกว่ำ และในบำงฤดูกำลสำมำรถท ำนำได้ปีละ 2 ครั้ง (นำปี-นำปรัง) อีกทั้งยังมีควำมอุดมสมบูรณ์ในด้ำน
อำหำรกำรกิน ตำมค ำกล่ำวที่ว่ำ “ในน้ ำมีปลำ ในนำมีข้ำว” อีกด้วย 
 1.4 สภำพภูมิอำกำศ 
 สภำพภูมิอำกำศของต ำบลครบุรีใต้แบ่งออกเป็น 

- ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ถึงเดือนพฤษภำคม 
- ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนำยนถึงเดือนตุลำคม 
- ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกำยนถึงเดือนมกรำคม 
- อุณหภูมิจะร้อนที่สุดที่เดือนเมษำยน และหนำวเย็นมำกท่ีสุด ในเดือนธันวำคมของแต่ละปี 

 1.5 จ ำนวนหมู่บ้ำน 
 ต ำบลครบุรีใต้ แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็นหมู่บ้ำน จ ำนวน 16 หมู่บ้ำน ประกอบด้วย 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้น าชุมชน หมายเหตุ 
1 บ้ำนหนองโสน นำยแสงเดือน  แจ้งสว่ำง ผู้ใหญ่บ้ำน 
2 บ้ำนสระผักโพด นำยถนอม  รวมครบุรี ผู้ใหญ่บ้ำน 
3 บ้ำนคลองยำง นำยแดง  มงกุฎกิ่ง ผู้ใหญ่บ้ำน 
4 บ้ำนซับก้ำนเหลือง นำยประคอง  มำตรส ำโรง ผู้ใหญ่บ้ำน 
5 บ้ำนหนองรังกำ  นำยอนันต์  สินครบุรี ผู้ใหญ่บ้ำน 
6 บ้ำนครบุรี นำงอรชร  งอนกระโทก ผู้ใหญ่บ้ำน 
7 บ้ำนหนองหว้ำ นำยนัด  แช่มครบุรี ผู้ใหญ่บ้ำน 
8 บ้ำนดอนใหม ่ นำงแม่ม  เอี่ยมครบุรี ผู้ใหญ่บ้ำน 
9 บ้ำนมำบพิมำน ร.ต.จีระศักดิ์  เสียวครบุรี ผู้ใหญ่บ้ำน 

10 บ้ำนป่ำมะพร้ำว นำยมณีรัตน์  หยิมครบุรี ผู้ใหญ่บ้ำน 
11 บ้ำนคอกช้ำง นำยสมเกียรติ  ทองครบุรี ผู้ใหญ่บ้ำน 
12 บ้ำนบึงพัฒนำ  นำยบุญสม  หน่ำงเกษม ผู้ใหญ่บ้ำน 
13 บ้ำนสุขส ำรำญ นำยสุรศักดิ์  พุดกระโทก ผู้ใหญ่บ้ำน 
14 บ้ำนคุ้มเจริญ นำงฉลวย  เดชดอน ก ำนันต ำบลครบุรีใต ้
15 บ้ำนคุ้มครอง นำยเกรียงศักดิ์  หำรค ำ ผู้ใหญ่บ้ำน 
16 บ้ำนปรำงค์บุรี นำยชั้น  พันส ำโรง ผู้ใหญ่บ้ำน 



 1.6 ประชำกร เทศบำลต ำบลครบุรีใต้   มีประชำกรทั้งสิ้น  7,902   คน แยกเป็น ชำย  3,962 คน   
หญิง  3,940 คน.   

ตำรำงแสดงจ ำนวนประชำกรแยกตำมรำยหมู่บ้ำนได้ดังนี้  (ข้อมูลเดือน พฤษภำคม 2562) 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หลังคาเรือน 
ประชากร 

รวม ชาย หญิง 
1 บ้ำนหนองโสน 311 449 407 856 
2 บ้ำนสระผักโพด 177 315 323 638 
3 บ้ำนคลองยำง 377 477 508 985 
4 บ้ำนซับก้ำนเหลือง 281 369 364 733 
5 บ้ำนหนองรังกำ 176 244 259 503 
6 บ้ำนครบุรี 213 338 326 664 
7 บ้ำนหนองหว้ำ 113 170 157 327 
8 บ้ำนดอนใหม ่ 130 195 176 371 
9 บ้ำนมำบพิมำน 144 190 175 365 

10 บ้ำนป่ำมะพร้ำว 124 200 204 404 
11 บ้ำนคอกช้ำง 88 76 59 135 
12 บ้ำนบึงพัฒนำ 100 175 160 335 
13 บ้ำนสุขส ำรำญ 104 150 170 320 
14 บ้ำนคุ้มเจริญ 210 259 273 532 
15 บ้ำนคุ้มครอง 95 154 160 314 
16 บ้ำนปรำงค์บุรี 117 201 219 420 

รวม 2,760 3,962 3,940 7,902 
 
2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 2.1 อำชีพ อำชีพของประชำชนในพ้ืนที่ต ำบลครบุรีใต้ ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม และ
อำชีพรับจ้ำงทั่วไป และกลุ่มอำชีพอ่ืน ๆ ดังนี้ 

1.  กลุ่มเกษตรกรท ำนำครบุรีใต้ มีสมำชิกจ ำนวน 195  คน 
2.  กลุ่มผู้ปลูกมันส ำปะหลังบ้ำนดอนใหม่    มีสมำชิกจ ำนวน      52  คน 
3.  กลุ่มผลิตบิวเวอร์เรียก ำจัดเพลี้ยแป้งบ้ำนดอนใหม่ มีสมำชิกจ ำนวน       69   คน 
4.  กลุ่มปลูกมันส ำปะหลังบ้ำนคุ้มครอง     มีสมำชิกจ ำนวน      40   คน 
5.  กลุ่มสตรีแม่บ้ำนต ำบลครบุรีใต้ มีสมำชิกจ ำนวน 1,728  คน 
6.  กลุ่มเพำะเห็ดฟำงบ้ำนสระผักโพด มีสมำชิกจ ำนวน   10   คน 
7.  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้ำนซับก้ำนเหลือง มีสมำชิกจ ำนวน   60   คน 
8.  กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้ำนมำบพิมำนพัฒนำ   มีสมำชิกจ ำนวน     9   คน 
9.  กลุ่มปลูกมันส ำปะหลังบ้ำนมำบพิมำนพัฒนำ มีสมำชิกจ ำนวน    10  คน 
10.  กลุ่มปลูกมะเขือเทศบ้ำนคอกช้ำง มีสมำชิกจ ำนวน        5     คน 
11.  กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้ำนป่ำมะพร้ำว มีสมำชิกจ ำนวน   19   คน 
12.  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพบ้ำนคอกช้ำง มีสมำชิกจ ำนวน   30   คน 



13.  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้ำนดอนใหม่ มีสมำชิกจ ำนวน      30     คน 
14.  กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้ำนครบุรี                         มีสมำชิกจ ำนวน        5     คน 
15.  กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์บ้ำนคลองยำง           มีสมำชิกจ ำนวน      30     คน 
16.  กลุ่มผลิตของช ำร่วยบ้ำนคุ้มครอง มีสมำชิกจ ำนวน       6     คน 
17.  กลุ่มท ำขนมไทยบ้ำนซับก้ำนเหลือง มีสมำชิกจ ำนวน      10     คน 

 2.2 หนว่ยธุรกิจในเขตต ำบลครบุรีใต้ 
-  ธนำคำร        จ ำนวน -   แห่ง 
-  โรงแรม จ ำนวน 1   แห่ง 
-  ปั๊มน้ ำมันและก๊ำซ จ ำนวน -   แห่ง 
-  โรงงำนอุตสำหกรรม จ ำนวน 1   แห่ง 
-  โรงสี จ ำนวน      1 แห่ง 

 2.3 กำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดิน 
 - พ้ืนที่ทั้งหมด     57,250   ไร่ 
 - พ้ืนที่นอกกำรเกษตร  14,365  ไร่ 
 - พ้ืนที่กำรเกษตร   42,885   ไร่  แยกเป็น 
  - ปลูกมันส ำปะหลัง  21,560   ไร่ 
  - ปลูกอ้อยโรงงำน  12,425  ไร่ 
  - ปลูกข้ำว  7,705  ไร่ 
  - ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชผักและอ่ืน   1,195   ไร่ 
 2.4 แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
  ต ำบลครบุรีใต้มีแหล่งน้ ำธรรมชำติที่ส ำคัญ ๆ ได้แก่   
   - ล าน้ ามูล ไหลจำกป่ำต้นน้ ำบริเวณเขื่อนมูลบนต ำบลจระเข้หิน ไหลผ่ำนบ้ำนหนองโสน, 
บ้ำนสุขส ำรำญ ต ำบลครบุรีใต้ ไหลต่อไปและรวมกับล ำแซะบริเวณบ้ำนหนองโสมง หมู่ที่ 5 ต ำบลอรพิมพ์ 
อ ำเภอครบุรี ต่อจำกนั้นไหลผ่ำนต่อไปถึงต ำบลทุ่งอรุณ อ ำเภอโชคชัยและพัฒนำเป็นแม่น้ ำมูล ปัจจุบันใช้ล ำน้ ำ
มูลเป็นเส้นแบ่งเขตแดนของต ำบลระหว่ำงต ำบลครบุรีใต้กับต ำบลจระเข้หินและต ำบลอรพิมพ์  ใช้ประโยชน์ใน
กำรเกษตรและกำรอุปโภค-บริโภคได้ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน  
   - ล าคลองห้วยบง ไหลจำกป่ำต้นน้ ำด้ำนทิศตะวันตกเฉียงใต้ของต ำบลบริเวณบ้ำนตลิ่งชัน 
ต ำบลจระเข้หิน ไหลผ่ำนหลำยหมู่บ้ำน เช่น บ้ำนมำบพิมำน หมู่ที่  9, บ้ำนคุ้มเจริญ หมู่ที่ 14 และบ้ำน
คุ้มครอง หมู่ที่ 14 (ช่วงนี้เรียกว่ำล ำคลองคุ้ม) ผ่ำนไปหมู่ที่ 10 บ้ำนป่ำมะพร้ำว ไหลลงทุ่งนำไปรวมกับล ำ
คลองครบุรี (คลองข่อย) ใช้ประโยชน์เพ่ือกำรเกษตรและกำรอุปโภค-บริโภค แต่จะมีปัญหำน้ ำตื้นเขินในฤดู
แล้ง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2548 ได้รับงบประมำณขุดลอกจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเป็นช่วง ๆ เช่น ช่วง
หมู่ที ่9 บ้ำนมำบพิมำน และหมู่ท่ี 14 บ้ำนคุ้มเจริญ  
   - ล าคลองครบุรี หรือคลองข่อย ไหลแยกมำจำกล ำน้ ำมูลบริเวณบ้ำนหนองโสมง หมู่ที่ 5 
ต ำบลอรพิมพ์ ผ่ำนบ้ำนบึงพัฒนำ บ้ำนครบุรี บ้ำนปรำงค์บุรี เข้ำเขตเทศบำลต ำบลไทรโยง-ไชยวำล (เรียกว่ำล ำ
ไทรโยง) ผ่ำนต ำบลครบุรี (เรียกว่ำล ำบ้ำนใหญ่, คลองสะแก, คลองหนองต้อ) ไหลต่อไปถึงต ำบลท่ำลำดขำว 
และรวมเข้ำกับคลองล ำพระเพลิงบริเวณบ้ำนบึงไทย (ชำวบ้ำนเรียกว่ำหนองตลำด)  ขนำดควำมกว้ำงปำกคลอง
โดยเฉลี่ยประมำณ 10-20 เมตร ขนำดควำมยำวช่วงที่ไหลผ่ำนต ำบลครบุรีใต้ประมำณ 2,500 เมตร  คลอง
สำยนี้บำงช่วงมีลักษณะตื้นเขินและมีกำรบุกรุกเข้ำท ำกำรเกษตร ท ำให้ลักษณะล ำคลองสูญหำยไปชำวบ้ำนจึง
เรียกว่ำ“กุด” ซึ่งมีอยู่หลำยแห่งบนคลองสำยนี้ 



   - ล าคลองยาง ไหลมำจำกป่ำต้นน้ ำบริเวณต่อเนื่องจำกเขำคอกช้ำง และป่ำต้นน้ ำต ำบล
จระเข้หิน ผ่ำนบ้ำนคอกช้ำง หมู่ที่ 11, บ้ำนคลองยำง หมู่ที่ 3 ซึ่งมีกำรสร้ำงอ่ำงคลองยำงขึ้นเพ่ือกักเก็บน้ ำ
ขนำดพ้ืนที่ประมำณ 80 ไร่ หลังจำกนั้นไหลผ่ำนบ้ำนคลองยำงไปถึงบ้ำนหนองโสน หมู่ที่ 1 ก่อนสลำยตัวใน  
ทุ่งนำบริเวณบ้ำนหนองโสน   
  - ล ารางโกรกโสมง ไหลมำจำกเขำ “ภูจันทร์อ่อน” (แบ่งเขตแดนระหว่ำงต ำบลสะแกรำช-
ต ำบลภูหลวง-และต ำบลครบุรีใต้) ผ่ำนหมู่ที่ 4 บ้ำนซับก้ำนเหลือง ผ่ำนบ้ำนหนองหว้ำ ต ำบลครบุรีใต้ไปบ้ำน
หนองใหญ่ ต ำบลครบุรี เดิมตื้นเขินจนแทบหมดสภำพเป็นล ำคลอง ต่อมำปี 2548 ได้รับงบประมำณจำก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำท ำกำรขุดลอกและก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้น  (เฉพำะช่วงที่ผ่ำนบ้ำนซับ
ก้ำนเหลือง) จึงสำมำรถใช้เป็นแหล่งน้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรหรืออุปโภค-บริโภคในยำมขำดแคลนโดยเฉพำะ
ในช่วงฤดูแล้งส ำหรับผู้ที่อยู่ใกล้เคียง  
   - คลองบุแห้ง เป็นล ำคลองที่ต่อเนื่องจำกล ำรำงซับสุด (อ่ำงซับสุด) บ้ำนซับก้ำนเหลือง ไหล
มำบรรจบที่คลองห้วยบงบริเวณบ้ำนคุ้มเจริญ ควำมยำวตลอดล ำคลองประมำณ 4,000 เมตร ใช้เพ่ือ
กำรเกษตร ปัจจุบันมีสภำพตื้นเขิน 

3.  สภาพทางสังคม 
3.1 กำรศึกษำ ประกอบด้วยโรงเรียนจ ำนวน 5 แห่งดังนี้ 

1)  โรงเรียนบ้ำนหนองโสน   
  2)  โรงเรียนบ้ำนสระผักโพด 
  3)  โรงเรียนบ้ำนซับก้ำนเหลือง   

4)  โรงเรียนบ้ำนครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยำคำร 
5)  โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำประชำอำสำ   

 3.2 กำรศึกษำก่อนวัยเรียน ประกอบด้วยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กประจ ำต ำบลจ ำนวน 3 แห่งคือ 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบลครบุรีใต้ จัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กเล็กอำยุ 3-5 ปี (เด็ก
เล็กและอนุบำล 1-3)  ตั้งอยู่ภำยในบริเวณส ำนักงำนเทศบำลต ำบลครบุรีใต้ มีจ ำนวนเด็กนักเรียนทั้งสิ้น 120 
คน มีบุคลำกรดังนี ้
 - ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  จ ำนวน  1  คน 
 - หัวหน้ำศูนย์  จ ำนวน  -  คน 
 - ผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน  4  คน 
 - แม่บ้ำน จ ำนวน  2  คน 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาขาประจ าโรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง จัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กก่อน
วัยเรียน 3 ปี มีจ ำนวนเด็กนักเรียนทั้งสิ้น 65 คน หัวหน้ำศูนย์ 1 คน ผู้ดูแลเด็ก 2 คน 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาขาประจ าโรงเรียนบ้านหนองโสน  จัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กก่อนวัย
เรียน 3 ปี มีจ ำนวนเด็กนักเรียนทั้งสิ้น 20 คนผู้ดูแลเด็ก 1 คน 

3.3 สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 
-  วัด/ส ำนักสงฆ์ 11 แห่ง ได้แก่ 

   1) วัดครบุรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้ำนครบุรี  เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของอ ำเภอครบุรี มีศำสนสถำนที่
ส ำคัญส ำหรับกำรศึกษำหลำยแห่ง เป็นวัดที่รู้จักกันมำกเนื่องจำกในอดีตเป็นที่จ ำพรรษำของเกจิอำจำรย์ชื่อดัง
คือพระครูนครธรรมโฆษิต (หลวงปู่นิล  อิสสฺริโก) ปัจจุบันยังคงมีลูกศิษย์ลูกหำจ ำนวนมำกที่ยังคงเคำรพ
สักกำระและร่วมกันจัดงำน “วันร ำลึกบูรพำจำรย์” เป็นประจ ำทุกปี  

 2) วัดสระผักโพด ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้ำนสระผักโพด 



 3) วัดหนองโสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองโสน 
 4) วัดซับก้ำนเหลือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้ำนซับก้ำนเหลือง 

   5) ส ำนักสงฆ์วัดป่ำครบุรี (มงคลวนำรำม) เป็นส ำนักสงฆ์ซึ่งตั้งอยู่ในที่สำธำรณะประโยชน์ 
(ป่ำช้ำ) ภำยในบริเวณส ำนักงำนเทศบำลต ำบลครบุรีใต้ 

 6) วัดคุ้มครอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 บ้ำนคุ้มครอง 
  7) วัดซับยำง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้ำนมำบพิมำนพัฒนำ  เป็นวัดจ ำพรรษำของเจ้ำคณะต ำบลครบุรี
เขต 2 และเป็นวัดที่มีควำมโดดเด่นในกิจกรรมกำรอนุรักษ์ป่ำต้นน้ ำ และเป็นสถำนที่ส ำหรับกำรอบรม
คุณธรรม-จริยธรรมของนักเรียน/นักศึกษำ รวมถึงเป็นสถำนที่ปฏิบัติธรรมของผู้คนทั่วไป 
  8) ส ำนักสงฆ์เขำคอกช้ำง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้ำนคอกช้ำง  เป็นสถำนที่อนุรักษ์ธรรมชำติด้ำนป่ำ
ไม้ต้นน้ ำ และปฏิบัติธรรม 

 9) ส ำนักสงฆ์บ้ำนหนองหว้ำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองหว้ำ 
  10) ส ำนักสงฆ์ป่ำมหำวัน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้ำนคลองยำง 

 11) ส ำนักสงฆ์เทพประทำนพร ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้ำนซับก้ำนเหลือง 
3.4 สำธำรณสุข 

   -  สถำนีอนำมัยประจ ำต ำบล/หมู่บ้ำน จ ำนวน 1 แห่ง คือ สถำนีอนำมัยซับก้ำนเหลือง ตั้งอยู่
ที่ หมู่ที่ 4 บ้ำนซับก้ำนเหลือง 

3.5 ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     -  สถำนีต ำรวจ - แห่ง ในพ้ืนที่ต ำบลครบุรีใต้ ไม่มีสถำนีต ำรวจตั้งอยู่ แต่มีสถำนีต ำรวจภูธร

ดอนแสนสุข ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบำลต ำบลไทรโยง-ไชยวำล ห่ำงจำกพ้ืนที่ต ำบลครบุรีใต้ ประมำณ 1 กิโลเมตร 
และตู้ยำมต ำรวจบ้ำนซับก้ำนเหลือง (สำยตรวจดอนแสนสุข) 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 14 บ้ำนคุ้มเจริญ 

4.  การบริการพื้นฐาน 
 4.1  กำรคมนำคม  เส้นทำงกำรคมนำคมของต ำบลครบุรีใต้ มีถนนลำดยำงสำยหลักที่เชื่อมต่อถึง
อ ำเภอครบุรี-อ ำเภอปักธงชัย-อ ำเภอวังน้ ำเขียว-อ ำเภอโชคชัย สำยส ำคัญ ๆ ดังนี้ 
  - ถนนสำยหนองเสือบอง-สะแกรำช-ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 304 เป็นถนนลำดยำงสำยหลัก
ที่เชื่อมระหว่ำงหมู่บ้ำน ระหว่ำงต ำบลอรพิมพ์-ต ำบลครบุรีใต้และต ำบลครบุรี ต่อเนื่องถึงอ ำเภอข้ำงเคียง เช่น 
อ ำเภอปักธงชัย, อ ำเภอวังน้ ำเขียว ก่อสร้ำงและควบคุมดูแลโดยส ำนักงำนเร่งรัดพัฒนำชนบท 
 - ถนนลำดยำงและถนนคอนกรีตภำยในหมู่บ้ำนต่ำง ๆ และถนนเชื่อมระหว่ำงหมู่บ้ำนภำยใน
ต ำบลครบุรีใต้ สร้ำงโดยงบประมำณของเทศบำลต ำบลครบุรีใต้ 
 - ถนนลูกรัง, ถนนมูลดินภำยในต ำบล ส ำหรับกำรสัญจรและขนถ่ำยสินค้ำเกษตร สร้ำงโดย
งบประมำณของเทศบำลต ำบลครบุรีใต้ 

4.2 กำรโทรคมนำคม 
-  ที่ท ำกำรไปรษณีย์ชุมชน        1         แห่ง 
-  สถำนีโทรคมนำคมอ่ืน ๆ   

   - ระบบคู่สำยโทรศัพท์พ้ืนฐำนของบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)  สำมำรถให้บริกำร
ประชำชนได้ภำยในรัศมีโดยรอบ 3 กิโลเมตร 
   - ระบบอินเตอร์เน็ตต ำบล บริกำรฟรี จ ำนวน  1 แห่ง 
   - ระบบหอกระจำยข่ำวประจ ำหมู่บ้ำน ทุกหมู่บ้ำน 
   - โทรศัพท์พ้ืนฐำน (สำธำรณะ)   มีในหมู่บ้ำนต่ำง ๆ จ ำนวน 12 หมู่บ้ำน คือ หมู่ที่ 
1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13 และหมู่ท่ี 16  รวมทั้งสิ้น 14 เครื่อง  



 4.3  กำรไฟฟ้ำ  กำรให้บริกำรด้ำนไฟฟ้ำเขตพ้ืนที่ต ำบลครบุรีใต้  มีจ ำนวน 15 หมู่บ้ำน หมู่ที่ 11 
บ้ำนคอกช้ำง ใช้ไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ 
 4.4 ประปำหมู่บ้ำน  มีระบบประปำมำตรฐำนตำมแบบกรมอนำมัย  จ ำนวน  8 แห่ง ได้แก่ 
  - ระบบประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 1,13 ใช้ร่วมกัน 2 หมู่บ้ำน 
  - ระบบประปำหมูบ่้ำน หมู่ที่ 2 
  - ระบบประปำหมู่บ้ำน หมู่ที ่3   
  - ระบบประปำหมู่บ้ำน หมู่ที ่4 ใช้ร่วมกับหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 14 และหมู่ท่ี 15  
  - ระบบประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 ใช้ร่วมกับหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 12 และหมู่ท่ี 16 
  - ระบบประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 9  
  - ระบบประปำหมูบ่้ำน หมู่ที่ 10 
  - ระบบประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 8 ใช้ร่วมกับเทศบำลต ำบลไทรโยง-ไชยวำล 
 4.5  แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 

-  ฝำย      4    แห่ง 
-  บ่อน้ ำตื้น      -    แห่ง 
-  บ่อโยก       10    แห่ง  

 4.6  สิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ๆ 
    - ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบล ตั้งอยู่ภำยในส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลครบุรีใต้ มีประโยชน์ส ำหรับเป็นศูนย์กลำงในกำรให้ควำมรู้ ถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงด้ำนกำรเกษตรแก่
เกษตรกรในพ้ืนที ่
      - ศำลำกลำงบ้ำน มีดังนี ้คือ หมู่ที ่1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16 
5. ข้อมูลอ่ืน ๆ 

5.1 มวลชนจัดตั้ง 
-  ลูกเสือชำวบ้ำน    จ ำนวน 1 รุ่น    160    คน 
- อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน   จ ำนวน       140    คน 

5.2 สถำนที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง 
  - ปรำสำทหิน “ปรำงค์ครบุรี” ศิลปกรรมแบบขอมโบรำณ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษำทำง
ประวัติศำสตร์และศิลปแบบขอมโบรำณ 
  - วัดครบุรี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของอ ำเภอครบุรี มีศำสนสถำนที่ส ำคัญส ำหรับกำรศึกษำหลำย
แห่ง เป็นวัดที่รู้จักกันมำกเนื่องจำกในอดีตเป็นที่จ ำพรรษำของเกจิอำจำรย์ชื่อดังคือพระครูนครธรรมโฆษิต
(หลวงปู่นิล อิสสฺริโก) 
  - วัดซับยำง  สถำนปฏิบัติธรรม และแหล่งชมควำมงำม ควำมสมบูรณ์ของธรรมชำติ ป่ำเขำ 
   - เขำคอกช้ำง  แหล่งท่องเที่ยวแบบโฮมเสตย์ ชมวัดเขำคอกช้ำง, ควำมงดงำมของธรรมชำติ
แห่งขุนเขำ, สวนไม้ผล และสัมผัสวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ 
   - พีเอส แคมป์ ค่ำยลูกเสือและโรงแรม-บ้ำนพักตำกอำกำศสำมำรถรองรับคณะอบรม, เด็ก-
เยำวชน-คณะลูกเสือ-และผู้สนใจจำกองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ รวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วไป 
  - ผลิตภัณฑ์ น้ ำมันเหลืองหมอสมนึก สินค้ำโอทอประดับ 3 ดำว 

6.  ศักยภาพในต าบล 
   ศักยภำพของเทศบำลต ำบล 
      (1)  บุคลำกร  



 -   ต ำแหน่งพนักงำนในส ำนักงำนปลัดเทศบำล 8 คน   
-   ต ำแหน่งพนักงำนในกองคลัง 6 คน   

 -   ต ำแหน่งพนักงำนในกองช่ำง 3 คน 
 -   ต ำแหน่งพนักงำนในกองกำรศึกษำ 7 คน 
 -   ต ำแหน่งพนักงำนในกองสวัสดิกำรสังคม 2 คน 
 -   ต ำแหน่งสมำชิกสภำเทศบำล 12 คน 
 -   ต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ (นักกำรฯ) -     คน     
 -   ต ำแหน่งพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ/พนักงำนจ้ำงทั่วไป 29     คน      

(2) ระดับกำรศึกษำของบุคลำกร 
-  ปริญญำโท 11 คน 
-  ปริญญำตรี 20 คน 
-  ปวส. 10 คน 
-  ปวช./มัธยมศึกษำ           4 คน 

(3) รำยได้ของเทศบำลต ำบล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   รำยได้ทั้งหมด   25,386,425.53   แยกเป็น 

- รำยได้ที่จัดเก็บเอง         798,959.63     บำท 
- รำยได้ที่ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ  จัดเก็บให้     12,798,064.06     บำท 
- เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล     11,721,459     บำท 
- รำยได้จำกทรัพย์สิน        67,942.84  บำท 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   รำยได้ทั้งหมด   27,308,504.41   แยกเป็น 
- รำยได้ท่ีจัดเก็บเอง         817,756.75     บำท 
- รำยได้ที่ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ  จัดเก็บให้     12,766,984.78     บำท 
- เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล     13,649,223.00     บำท 
- รำยได้จำกทรัพย์สิน        74,539.88   บำท 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   รำยได้ทั้งหมด   26,796,817.23   แยกเป็น 
- รำยได้ที่จัดเก็บเอง         688,004.90     บำท 
- รำยได้ที่ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ  จัดเก็บให้     13,274,020.77     บำท 
- เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล     12,715,145.00     บำท 
- รำยได้จำกทรัพย์สิน        119,646.56   บำท 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  รำยได้ทั้งหมด  30,490,653.68  แยกเป็น 
- รำยได้ที่จัดเก็บเอง     462,588.95     บำท 
- รำยได้ที่ส่วนรำชกำรต่ำงๆ จัดเก็บให้    16,252,476.90    บำท 
- เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล     13,629,145.00    บำท 
- รำยได้จำกทรัพย์สิน        146,367.83   บำท 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  รำยได้ทั้งหมด  31,858,376.31  แยกเป็น 
- รำยได้ที่จัดเก็บเอง   471,108.00    บำท 
- รำยได้ที่ส่วนรำชกำรต่ำงๆ จัดเก็บให้   16,017,440.76   บำท 
- เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล   15,226,331.00    บำท 



- รำยได้จำกทรัพย์สิน   141,096.55    บำท 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  รำยได้ทั้งหมด  32,317,309.35  แยกเป็น 
- รำยได้ที่จัดเก็บเอง   365,520.15    บำท 
- รำยได้ที่ส่วนรำชกำรต่ำงๆ จัดเก็บให้   17,532,995.11   บำท 
- เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล  14,283,601.00   บำท 
- รำยได้จำกทรัพย์สิน   135,193.09   บำท 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  รำยได้ท้ังหมด  26,424,908.89  แยกเป็น 
- รำยได้ที่จัดเก็บเอง   264,902.05    บำท 
- รำยได้ที่ส่วนรำชกำรต่ำงๆ จัดเก็บให้   13,474,558.99   บำท 
- เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล  12,610,236.00   บำท 
- รำยได้จำกทรัพย์สิน   75,211.85   บำท 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รำยได้ทัง้หมด  44,547,914.96  แยกเป็น 
- รำยได้ที่จัดเก็บเอง   345,257.00    บำท 
- รำยได้ที่ส่วนรำชกำรต่ำงๆ จัดเก็บให้   18,990,432.18   บำท 
- เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล  25,066,437.00   บำท 
- รำยได้จำกทรัพย์สิน      145,788.78       บำท 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รำยไดท้ั้งหมด  47,182,027.33  แยกเป็น 
- รำยได้ที่จัดเก็บเอง   460,747.03    บำท 
- รำยได้ที่ส่วนรำชกำรต่ำงๆ จัดเก็บให้   21,041,901.90   บำท 
- เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล  25,498,611.00   บำท 
- รำยได้จำกทรัพย์สิน      180,767.40       บำท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ส่วนที่  2 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



เทศบำลต ำบลครบุรีใต้ ได้วำงแนวคิดในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบล ให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ คสช. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนระดับชำติ (national plan)  
นโยบำยของรัฐบำล นโยบำยประชำรัฐ และตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย กำรวิเครำะห์
ศักยภำพกำรพัฒนำท้องถิ่นวิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) และ แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น (Local 
development) โดยน ำเสนอ  ดังนี้ 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

ยุทธศาสตร์หลัก คสช.    
1. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม  
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน      
3. ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเข้มแข็งภำคกำรเกษตร ควำมมั่นคงของอำหำร และพลังงำน    
4. ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน    
5. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพ่ือควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  
7. ยุทธศำสตร์ในกำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของรัฐวิสำหกิจให้เกิดประโยชน์

กับประชำชน ในกำรใช้บริกำรอย่ำงแท้จริง  
8. ยุทธศำสตร์ในเรื่องกำรปรับปรุงระบบโทรคมนำคม เทคโนโลยีของชำติให้เกิดควำมม่ันคงและยั่งยืน

ใน อนำคตให้ทัดเทียมอำเซียน และประชำคมโลก 
9. ยุทธศำสตร์ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต คอร์รัปชั่นอย่ำงยั่งยืน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบ

สภำวะแวดล้อมและบริบทของกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงทั้งจำกภำยในและภำยนอก
ประเทศ อำทิ กระแสกำรเปิดเศรษฐกิจเสรี ควำมท้ำทำยของเทคโนโลยีใหม่ๆ กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ กำรเกิด
ภัยธรรมชำติที่รุนแรง ประกอบกับสภำวกำรณ์ด้ำนต่ำง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหำในหลำยด้ำน เช่น ปัญหำผลิตภำพกำรผลิตควำม 
สำมำรถในกำรแข่งขัน คุณภำพกำรศึกษำ ควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม เป็นต้น  ท ำให้กำรพัฒนำในช่วงแผน 
พัฒนำฯ ฉบับที ่12 จึงจ ำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักกำรในกำรวำงแผนที่ส ำคัญ ดังนี้  

(1) กำรน้อมน ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม  
(3) กำรสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดกำรปฏิรูปประเทศ และ  
(4) กำรพัฒนำสู่ควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
1) กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

จำกสถำนะของประเทศและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่ประเทศก ำลังประสบอยู่ ท ำให้กำร
ก ำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีควำมต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักกำรของกำรวำงแผนที่น้อมน ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลำงของ 

 
กำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม กำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำในแผนพัฒนำฯ ฉบับ
ที่ 12 ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทยจำกประเทศที่มี



รำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง มีควำมมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และน ำไปสู่
กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

2) การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
เป็นกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติที่  สศช. ได้

จัดท ำขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรำยได้สูงที่มีกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภำคสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำและบริกำร (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้ำเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

3) เป้าหมาย 
3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(1) เศรษฐกิจขยำยตัวเฉลี่ยต่ ำกว่ำร้อยละ ๕.๐ 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรำยได้ประชำชำติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณ  สิ้นแผนพัฒนำฯ  ฉบับที่  12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น  317,051 บำท  (9,325 
ดอลลำร์ สรอ.) และ 301,199 บำท (8,859 ดอลลำร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภำพกำรผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) กำรลงทุนรวมขยำยตัวไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (กำรขยำยตัวของกำรลงทุนภำครัฐไม่

ต่ ำกว่ำร้อยละ 10.0 และกำรลงทุนของภำคเอกชนขยำยตัวไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมำณกำร
ส่งออกขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชำชนทุกช่วงวัยมีควำมมั่นคงทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ 
(3) สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งเป็นฐำนรำกที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคน 
3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(1) กำรกระจำยรำยได้มีควำมเท่ำเทียมกันมำกข้ึน 
(2) บริกำรทำงสังคมมีคุณภำพและมีกำรกระจำยอย่ำงทั่วถึง 
3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์

อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือภัยพิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภำพและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม 
(5) มีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำให้สมดุลระหว่ำงกำรอุปสงค์และอุปทำนของน้ ำ    
3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 
(1) กำรบริหำรงำนภำครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภำพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีกำรกระจำยอ ำนำจที่เหมำะสม 



แนวทางการพัฒนา 
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้ำน

กำรลงทุนในกำรวิจัยและพัฒนำ ด้ำนบุคลำกรวิจัย ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบกำรมีบทบำทหลักด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงำนวิจัย
และพัฒนำให้ใช้ประโยชน์อย่ำงแท้จริงทั้งเชิงพำณิชย์และสำธำรณะโดยให้ควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ 

1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนในกำรพัฒนำก ำลังคนและแรงงำนให้มี

ทักษะควำมรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดและรองรับกำรเปิดเสรีของประชำคม
อำเซียน โดยยกระดับและพัฒนำสมรรถนะแรงงำนไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงำนทั้งระบบมีกำรเรียนรู้
ขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือสำมำรถแข่งขันในตลำดแรงงำนได้ สนับสนุนให้แรงงำนและปัจจัยกำรผลิตมีควำมยืดหยุ่นในกำร
เคลื่อนย้ำยระหว่ำงสำขำกำรผลิตและระหว่ำงพ้ืนที่กำรผลิต เพ่ือให้แรงงำนสำมำรถเคลื่อนย้ำยไปสู่สำขำกำร
ผลิตที่มีผลิตภำพกำรผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมและบริกำรจัดท ำกรอบ 

1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรให้มีควำมยืดหยุ่น สำมำรถปรับตัวและด ำเนินธุรกิจ

ท่ำมกลำงกำรด ำเนินนโยบำยและมำตรกำรกำรกีดกันทำงกำรค้ำในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ิมสัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ
ของคนไทยและสนับสนุนให้มีกำรขยำยตลำดที่มีแบรนด์สินค้ำและช่องทำงกำรตลำดที่เป็นของตนเองมำกขึ้น  
ตลอดจนพัฒนำต่อยอดอุตสำหกรรมและบริกำรเพ่ือเข้ำสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิต บริกำร 
และอุตสำหกรรมดิจิตอล 

1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน คุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนฝีมือแรงงำนให้เป็นมำตรฐำน
ที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงำนไทย 

เร่งลงทุนและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ทั้งกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงข่ำยรถไฟให้เป็นโครงข่ำยหลักในกำรเดินทำงและ
ขนส่งของประเทศ พัฒนำโครงข่ำยระบบขนส่งสำธำรณะและโครงข่ำยทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง  ขยำยขีด
ควำมสำมำรถของท่ำอำกำศยำนหลักของประเทศ พัฒนำท่ำเรือที่มีศักยภำพให้เป็นท่ำเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนำและปรับปรุงระบบโทรคมนำคมของประเทศ  ตลอดจนสนับสนุนกำรพัฒนำด้ำน
อุตสำหกรรมที่เกิดจำกลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น อุตสำหกรรมซ่อมบ ำรุงและผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำน 
และอุตสำหกรรมระบบรำง เป็นต้น เพ่ือสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศในกำรเป็นฐำนกำรผลิตใน
ภูมิภำคอำเซียน 

1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตร โดยกำรปรับเปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค้ำเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่ำสูงมีคุณภำพและมำตรฐำนสำกล สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมโยงทำงด้ำนวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้ำนและลดระดับกำรผลิตสินค้ำขั้นปฐมที่สูญเสียขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่
จ ำเป็นส ำหรับกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรและพลังงำน  จัดระบบกำรผลิตให้สอดคล้องกับศักยภำพ
พ้ืนที่และควำมต้องกำรของตลำดตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำทั้งด้ำนกำยภำพและเศรษฐกิจ  รวมทั้งส่งเสริมกำร
รวมกลุ่มทำงกำรเกษตรจำกกิจกำรเจ้ำของคนเดียวเป็นกำรประกอบกำรในลักษณะสหกรณ์  ห้ำงหุ้นส่วน และ
บริษัทเพ่ือให้เกิดกำรประหยัดจำกขนำด พิจำรณำพันธุ์พืชที่เหมำะสมกับศักยภำพของพ้ืนที่และแหล่งน้ ำ ใช้
เทคโนโลยีกำรผลิตในระดับที่เหมำะสม ใช้กลไกตลำดในกำรป้องกันควำมเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยำย
ผลแนวคิดกำรท ำกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพี ยง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับ



โครงสร้ำงกำรผลิตภำคบริกำรโดยเร่งพัฒนำระบบคมนำคมขนส่งให้เกิดควำมเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ำยทั้งทำง
บก ทำงน้ ำ และทำงอำกำศ เร่งพัฒนำท่ำเทียบเรือขนำดใหญ่เพ่ือรองรับกำรเติบโตของกำรท่องเที่ยวทำงทะเล 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งกำรควบคุมกิจกรรมต่ำงๆ 
เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและก ำหนดและจัดท ำกฎหมำยเพ่ือยกระดับมำตรฐำนกำร
ท่องเที่ยวของไทยสู่สำกลและรองรับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถแข่งขันได้ในระดับนำนำชำติ  รวมทั้ง
ส่งเสริมกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวของ
พ้ืนที่ที่มีควำมเชื่อมโยงทั้งทำงกำยภำพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมกำรท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริม
กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรท่องเที่ยวในภูมิภำคอำเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มี
โครงข่ำยคมนำคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนำต่อยอดอุตสำหกรรม
อนำคตเพ่ือเป็นแหล่งกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงกำรผลิตกับอุตสำหกรรมที่เป็นฐำนรำยได้ประเทศ และ
เป็นกลไกกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้ำสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตและบริกำรทั้งในระดับอนุภูมิภำคและ
ในภูมิภำคอำเซียนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่สนับสนุนกำรขยำยตัวด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน  เช่น โลจิสติกส์และ
พลังงำน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนกำรลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนระหว่ำงประเทศเป็นต้น 
ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำประยุกต์ใช้ทั้งภำคกำรผลิต  กำรตลำด กำรบริหำรจัดกำรกำรเงิน 
และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล  ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำกำรลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนกำรลงทุนเพ่ือสร้ำงเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญำและกำรเรียนรู้  มุ่งเน้นกำร
พัฒนำธุรกิจเชิงสร้ำงสรรค์ กำรลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรประหยัดพลังงำน
และกำรใช้พลังงำนทดแทน กำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเชิงพำณิชย์ กำรจัดตั้งส ำนักงำนใหญ่ข้ำม
ประเทศ บริษัทกำรค้ำระหว่ำงประเทศ รวมทั้งกำรให้ควำมส ำคัญเรื่องควำมรับผิดชอบและกำรตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจกำรเพ่ือสังคม 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยในทุกด้ำน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะกำร

เรียนรู้ทักษะชีวิตสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภำยใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงำนให้มีกำรพัฒนำ
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงำนเพ่ือสร้ำงผลิตภำพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอำยุให้มีกำรท ำงำนที่เหมำะสมตำม
ศักยภำพและประสบกำรณ์ มีรำยได้ในกำรด ำรงชีวิต มีกำรสร้ำงเสริมและฟ้ืนฟูสุขภำพเพ่ือป้องกันหรือชะลอ
ควำมทุพพลภำพและโรคเรื้อรังต่ำงๆ ที่จะก่อให้เกิดภำระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริกำรสุขภำพ 

2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำใหม่

เพ่ือสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) 
           (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ
โดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำ 
                   (3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนกำรผลิต สรรหำ และกำรคัดเลือกให้ได้คนดี
คนเก่ง รวมทั้งระบบกำรประเมินและรับรองคุณภำพที่เน้นผลลัพธ์จำกตัวผู้เรียน และ 
  (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงสมรรถนะก ำลังคนทั้งระบบกำร 
ศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมศึกษำจนถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนำสื่อเพ่ือกำรเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก ำลังคนให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงและควำมต้องกำรของตลำด  กำรวิจัยและกำรใช้เทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือกำรเรียนรู้ 

2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรแพทย์
เพ่ือรองรับกำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุทั้งในด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพและที่อยู่อำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุยกระดับกำร



บริหำรจัดกำรระบบสุขภำพเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำงควำมยั่งยืนในระยะยำว  โดยพัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนสำธำรณสุข บูรณำกำรระบบหลักประกันสุขภำพภำครัฐให้เกิดควำม
เป็นเอกภำพในกำรบริหำรจัดกำรและกำรใช้ทรัพยำกร  และส่งเสริมกำรอภิบำลระบบสุขภำพในรูปแบบ
เครือข่ำยที่มีกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน พัฒนำศักยภำพของประเทศไทยสู่กำรเป็นศูนย์กลำงสุขภำพนำนำชำติทั้ง
ในด้ำนศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลำงบริกำรเพ่ือส่งเสริมสุขภำพ(Wellness 
Hub) ศูนย์กลำงยำและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ (Product Hub) และศูนย์กลำงบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัย 
(Academic Hub) เพ่ือน ำรำยได้กลับมำใช้ยกระดับคุณภำพบริกำรสำธำรณสุขภำยในประเทศรวมทั้งส่งเสริม
กำรให้ควำมส ำคัญกับมิติสุขภำพในทุกนโยบำยสำธำรณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้กำรขับเคลื่อน
นโยบำยของทุกภำคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบำยสำธำรณะที่มีต่อสุขภำพของประชำชน 

2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย โดยกำร
ปรับปรุงสภำพแวดล้อมและควำมจ ำเป็นทำงกำยภำพให้เหมำะกับวัย และกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุใน
รูปแบบที่หลำกหลำยทั้งในด้ำนกำรจัดบริกำรสุขภำพและสวัสดิกำรสังคมอย่ำงบูรณำกำร  โดยกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนำชุมชนที่มีศักยภำพและควำมพร้อมให้เป็นต้นแบบของกำรดูแล
ผู้สูงอำยุเพื่อขยำยผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนกำรพัฒนำนวัตกรรมในกำรใช้ชีวิตประจ ำวันส ำหรับผู้สูงอำยุ 

3. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
1) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นกำรเพ่ิมผลิตภำพ

แรงงำน โดยสนับสนุนให้แรงงำนมีโอกำสเข้ำถึงกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนอย่ำงมีมำตรฐำน ปรับ
โครงสร้ำงค่ำจ้ำงแรงงำนให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงำนอย่ำงแท้จริง  เร่งผลักดันให้กำรใช้ระบบ
มำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในทำงปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  นอกจำกนี้ เพ่ิมผลิตภำพ
ทำงกำรผลิตของเกษตรกรรำยย่อย โดยสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำและกำรผลิตทำงกำรเกษตรที่สอดคล้อง
กับพ้ืนที ่สร้ำงหลักประกันรำยได้แทนกำรอุดหนุนด้ำนรำคำสินค้ำเกษตร ลดต้นทุนทำงกำรเกษตรโดย 
สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 

2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย  

(1) พัฒนำระบบบริกำรสำธำรณะให้มีคุณภำพและมีช่องทำงกำรเข้ำถึงอย่ำงหลำกหลำย
โดยเฉพำะระบบบริกำรสำธำรณสุขและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  สวัสดิกำรสังคม และกระบวนกำรยุติธรรม                               
                    (2) สนับสนุนกำรจัดหำที่อยู่อำศัยของผู้มีรำยได้น้อยและกำรเข้ำถึงระบบสำธำรณูปโภค 
ก ำหนดเป็นนโยบำยที่อยู่อำศัยแห่งชำติและเมืองน่ำอยู่ พัฒนำโครงกำรที่อยู่อำศัยแก้ปัญหำชุมชนแออัดในเมือง
โดยด ำเนินกำรร่วมกับภำคธุรกิจเอกชน และ 

(3) กำรจัดรูปแบบสวัสดิกำรพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นและเหมำะสมตำมกลุ่มเป้ำหมำย (Customized 
Welfare) ที่ค ำนึงถึงฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่ำงกัน โดยมีแนวทำงกำรรับภำระค่ำใช้จ่ำยร่วมกัน 
(Cost Sharing) 

3) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือกำรเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรำยย่อยที่ไร้ที่ดินท ำกินและยำกจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ำกินในที่ดินปฏิรูป
ระบบกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบและเข้ำถึงพ้ืนที่เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริงด้วยกำรผลักดัน พรบ .
ทรัพยำกรน้ ำ พ.ศ. .... และบูรณำกำรแผนงำนและงบประมำณร่วมกันของหน่วยงำน และสร้ำงกระบวนกำรมี
ส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้ำงภำษีที่ เป็นธรรม  เช่น ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ภำษีมรดก และภำษี
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค กำรคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐำน และกำร
เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเท่ำเทียมโดยกำรเสริมศักยภำพและควำมเข้มแข็งด้ำนกฎหมำย ให้แก่



ประชำชน รวมทั้งกำรปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมำยเพ่ือลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ำ  เช่น กฎหมำยป่ำชุมชน
กฎหมำยภำษีมรดก กฎหมำยที่ดิน เป็นต้น 

4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง 
เตรียมควำมพร้อมรองรับควำมเป็นเมือง ทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนผังเมืองด้ำน

สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ระบบคมนำคมขนส่ง ระบบบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ระบบกำรศึกษำและ
ระบบสำธำรณสุขที่ได้มำตรฐำน มีคุณภำพ และเพียงพอต่อควำมต้องกำรของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรเมืองตำมระดับกำรพัฒนำ 

4.2 การพัฒนาด้านการขนสง่และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 
ส่งเสริมและเร่งรัดกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิม

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศทั้งด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรบริกำร โดยค ำนึงถึงกำรเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือในห่วงโซ่อุปทำน  และปรับปรุงกฎหมำย 
กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงำนด้ำนอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ  ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีควำม
สะดวกและมีประสิทธิภำพต่อภำคธุรกิจอย่ำงแท้จริง 

4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้ควำมส ำคัญกับนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนและกำรค้ำชำยแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนใน

ภูมิภำคเข้ำมำลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้ำน รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
ชำยแดนโดยให้ควำมส ำคัญกับกำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรส่งเสริมกำรลงทุนและสิทธิประโยชน์ กำร
บริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำว และกำรให้บริกำรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำ
ชำยแดนและกำรผ่ำนแดนระหว่ำงไทยกับประเทศในภูมิภำคมำกขึ้น 

5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จำกทุนธรรมชำติโดย

ค ำนึงถึงขีดจ ำกัดและศักยภำพในกำรฟ้ืนตัว ปกป้องรักษำทรัพยำกรป่ำไม้ โดยสนธิก ำลังของทุกภำคส่วนน ำ
ระบบสำรสนเทศมำใช้เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่ำ
ไม้โดยส่งเสริมกำรปลูกไม้มีค่ำทำงเศรษฐกิจระยะยำว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
อย่ำงยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทำงกำรประเมินมูลค่ำของระบบนิเวศ
และกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยำกไร้ กระจำยกำรถือครองที่ดิน จัดท ำฐำนข้อมูลที่ดิน
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ กำรจัดเก็บภำษีท่ีดินในอัตรำก้ำวหน้ำ ก ำหนดเพดำนกำรถือครองที่ดินที่
เหมำะสม และก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรถือครองที่ดินของคนต่ำงชำติ  บริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ือให้เกิดควำม
ยั่งยืน บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนอย่ำงเป็นระบบ สร้ำงศูนย์ข้อมูลทรัพยำกรน้ ำ จัดตั้งองค์กรบริหำรจัดกำรน้ ำ
ในระดับพ้ืนที ่เช่น คณะกรรมกำรลุ่มน้ ำ และองค์กรผู้ใช้น้ ำ คุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ลดควำม 
ขัดแย้งเชิงนโยบำยระหว่ำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  กำรท่องเที่ยว กำรประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหำรจัดกำรแร่โดยก ำหนดปริมำณที่เหมำะสมในกำรน้ำแร่มำใช้ประโยชน์ ค ำนึงถึงควำมจ้ำเป็นและมูลค่ำใน
อนำคต บังคับใช้มำตรกำรควบคุมผลกระทบจำกกำรท้ำเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภำพแวดล้อมและสุขภำพ
อนำมัยของประชำชน 

5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้ำงระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่
มีประสิทธิภำพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่ำนมำตรกำรต่ำงๆ เช่น กำรปฏิรูประบบภำษีและ
ค่ำธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำเพ่ือสิ่งแวดล้อม มำตรฐำนและฉลำกสินค้ำ เป็นต้น 

5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนำคลัสเตอร์อุตสำหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้



สำมำรถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทำนหรือห่วงโซ่คุณค่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมกำรท ำกำรเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภำคบริกำรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภำพให้มีบทบำทมำกข้ึนในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรเร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั้ง
ทำงอำกำศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตรำย ที่เกิดจำกกำรผลิตและบริโภค เพ่ือสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชำชน เร่งรัดแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะเป็นล้ำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกกำรคัดแยกขยะเพ่ือ
น้ำกลับมำใช้ใหม่ให้มำกที่สุด เร่งก ำจัดขยะมูลฝอยตกค้ำงสะสมในสถำนที่ก ำจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้ำงรูปแบบกำร
จัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยที่เหมำะสม เน้นกำรแปรรูปเป็นพลังงำน สร้ำงวินัยของคนในชำติมุ่งสู่
กำรจัดกำรที่ยั่งยืน โดยให้ควำมรู้แก่ประชำชน และกำรบังคับใช้กฎหมำย 

5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันกำรจัดท ำแผนแม่บท
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของอำเซียน หำแนวทำงควำมร่วมมือกับอำเซียนและอนุ
ภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงในประเด็นกำรขนส่งข้ำมพรมแดน กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน กำรบริหำรจัดกำรพลังงำนและ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 

5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน

กำรรับมือและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพ่ิมศักยภำพในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ให้กับทุกภำคส่วน ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบ
และปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและระบบกำรเตือนภัย ตลอดจน
ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ  ให้
ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันน้ ำท่วม วำงแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชำยฝั่ง พัฒนำเมืองที่สำมำรถปรับตัวและ
ยืดหยุ่นต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  (Climate Resilience City) กำรให้บริกำรของระบบนิเวศ 
ส่งเสริมกำรลงทุนของภำคเอกชนในกำรรับมือภัยพิบัติโดยสร้ำงแนวป้องกันตำมธรรมชำติ  และกำรจัดท ำแผน
ธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรภัยพิบัติให้มีประสิทธิภำพพร้อมรองรับแนวโน้มกำรเกิดภัย
พิบัติที่รุนแรงในอนำคต 

6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
6.1 กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในทุกขั้นตอนของกำรปฏิบัติรำชกำร โดยให้มีช่องทำงให้ทุกภำค

ส่วนสำมำรถเข้ำถึง เข้ำตรวจสอบข้อมูลของภำครำชกำรและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลกำรประกวดรำคำจัดซื้อ 
จัดจ้ำงโครงกำรของทำงรำชกำร ข้อมูลกำรประมูลโครงกำร ผู้ชนะกำรประมูลและรำคำปิดประมูลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำตำมกระบวนกำรยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด ำเนินกำรตำมหลักธรรมำภิบำล คดีทุจริตคอร์รัปชันและ
คดีท่ีประชำชนให้ควำมสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
 

6.2 กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐให้มีควำมเป็นมืออำชีพและเพียงพอต่อกำรขับเคลื่อนภำรกิจ
ภำครัฐร่วมกับภำคเอกชนและภำคประชำสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบรำชกำรเล็กกะทัดรัดแต่มีควำม
คล่องตัวและมีประสิทธิภำพสูง 

6.3 กำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำ อปท.ให้เหมำะสม สำมำรถรับมือกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในกำรประสำนเครือข่ำยและเชื่อมโยงภำคส่วนต่ำงๆ ใน
ระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

6.4 กำรสร้ำงระบบตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ สร้ำงผลงำนที่มี
คุณภำพ รวดเร็วและน่ำเชื่อถือ สำมำรถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบกำรตัดสินใจในเชิงนโยบำย



ได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรติดตำม ประเมินผลโครงกำรใหญ่ ๆ ที่มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นจ ำนวนมำก และ
เป็นโครงกำรที่มีผลกระทบในวงกว้ำง 

นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มีทั้งสิ้น  11  ด้าน ประกอบด้วย 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โดยจะใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยมำตรกำรทำงสังคมจิตวิทยำ และมำตรกำรทำงระบบสื่อสำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรด ำเนินกำรกับผู้คะนองปำก ย่ำมใจหรือประสงค์ร้ำย มุ่งสั่นคลอนสถำบันหลักของ
ชำติ โดยไม่ค ำนึงถึงควำมรู้สึกและควำมผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ ำนวนมำก ตลอดจนเผยแพร่ควำมรู้ควำม
เข้ำใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์และพระรำชกรณียกิจเพ่ือประชำชน ทั้งจะ
สนับสนุนโครงกำรทั้งหลำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ตลอดจนเร่งขยำยผลตำมโครงกำรและแบบอย่ำงที่ทรง
วำงรำกฐำนไว้ให้แพร่หลำยและเกิดประโยชน์ในวงกว้ำง 

2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรเตรียมพร้อมสู่ประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคง

อำเซียนในกิจกำร 5 ด้ำน ประกอบด้วย 
- กำรบริหำรจัดกำรชำยแดน  
- กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงทะเล 
- กำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ 
- กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
- กำรเสริมสร้ำงในกำรปฏิบัติกำรทำงกำรทหำรร่วมกันของอำเซียน โดยเน้นควำมร่วมมือเพ่ือป้องกัน 

แก้ไขข้อพิพำทต่ำง ๆ รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภำคีและพหุภำคี 
2.2 เร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยน ำยุทธศำสตร์ เข้ำใจ เข้ำถึง และ

พัฒนำมำใช้ตำมแนวทำงกัลยำณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมกำรพูดคุยสันติสุขกับผู้มีควำมคิดเห็นต่ำงจำก
รัฐ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรมตำมหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ควบคู่กับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ ทั้งจะเพ่ิมระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับต่ำงประเทศ และองค์กำรระหว่ำงประเทศท่ีอำจช่วยคลี่คลำยปัญหำได้ 

2.3 พัฒนำและเสริมสร้ำงของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีควำมพร้อมในกำรรักษำ
อธิปไตย และผลประโยชน์ของชำติ ปลอดพ้นจำกกำรคุกคำมทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อน ำไปสู่กำรพึ่งพำตนเองในกำรผลิตอำวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำง
ภำครัฐกับภำคเอกชนในอุตสำหกรรมป้องกันประเทศได้ 
 

 
 

 2.4 เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับนำนำประเทศบนหลักกำรที่ว่ำนโยบำยกำรต่ำงประเทศเป็น
ส่วนประกอบส ำคัญของนโยบำยองค์รวมทั้งหมดในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ไม่ว่ำในด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ 
หรือสังคม โดยจะน ำกลไกทำงกำรทูตแบบบูรณำกำรมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม 

3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
3.1 ในระยะเฉพำะหน้ำ จะเร่งสร้ำงโอกำส อำชีพ และกำรมีรำยได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้ำสู่ตลำดแรงงำน 

โดยให้แรงงำนทั้งระบบมีโอกำสเข้ำถึงกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนในทุกระดับอย่ำงมีมำตรฐำน 



3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ รวมถึงปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมือง กำรทำรุณกรรมต่อแรงงำน
ข้ำมชำติ กำรท่องเที่ยวที่เน้นบริกำรทำงเพศและเด็ก และปัญหำคนขอทำน ด้วยกำรปรับปรุงกฎหมำยข้อบังคับ
ที่จ ำเป็นและเพ่ิมควำมเข้มงวดในกำรระวังตรวจสอบ 

3.3 ในระยะต่อไปจะพัฒนำระบบกำรคุ้มครองทำงสังคม ระบบกำรออมและระบบสวัสดิกำรชุมชนให้มี
ประสิทธิภำพและมีควำมยั่งยืนมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งกำรดูแลให้มีระบบกำรกู้ยืมที่เป็นธรรมและกำรสงเครำะห์ผู้
ยำกไร้อัตภำพ พัฒนำศักยภำพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิกำรช่วยเหลือและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ สตรีและเด็ก 

3.4 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ เพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิตและกำรมีเงินหรือกิจกรรมที่
เหมำะสม เพ่ือสร้ำงสรรค์และไม่ก่อภำระต่อสังคมในอนำคต โดยจัดเตรียมระบบกำรดูแลในบ้ำน สถำนพักฟ้ืน 
และโรงพยำบำล ที่เป็นควำมร่วมมือของภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนำระบบกำรเงิน
กำรคลังส ำหรับกำรดูแลผู้สูงอำยุ 

3.5 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมท่ีมีควำมหลำกหลำย 
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้ำงมำตรฐำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

และประชำชนทั่วไป โดยใช้ค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร ตำมนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ได้
ประกำศไว้แล้ว 

3.7 แก้ปัญหำกำรไร้ที่ดินท ำกินของเกษตรกรและกำรรุกล้ ำเขตป่ำสงวน โดยกำรกระจำยสิทธิกำรถือ
ครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ ำ และออกมำตรกำรป้องกันกำรเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่
เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดำวเทียมส ำรวจและวิธีกำรแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหำเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขต
พ้ืนที่ป่ำที่ไม่ชัดเจน  

4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ควำมส ำคัญทั้งกำรศึกษำในระบบและกำรศึกษำ

ทำงเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้ำงคุณภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้ พัฒนำตนได้เต็มตำมศักยภำพ เพ่ือลด
ควำมเหลื่อมล้ ำ และพัฒนำก ำลังคนให้เป็นที่ต้องกำรเหมำะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรม 
และธุรกิจบริกำร 

4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
ควำมจ ำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถำนศึกษำ จัดระบบกำรสนับสนุนให้เยำวชนและประชำชน
ทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอำจจะพิจำรณำจัดให้มีคูปอง
กำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง 

4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไปมีโอกำส
ร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและท่ัวถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 

 
 

4.4 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้
มีวุฒิตรงตำมวิชำที่สอน น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนเพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

4.5 ทะนุบ ำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทำงศำสนำมีบทบำท
ส ำคัญในกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนำคุณภำพชีวิ ต สร้ำงสันติสุขและควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ในสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน 

5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 



5.1 วำงรำกฐำนให้ระบบหลักประกันสุขภำพให้มีควำมครอบคลุมประชำกรในทุกภำคส่วนอย่ำงมี
คุณภำพโดยไม่มีควำมเหลื่อมล้ ำของคุณภำพบริกำรในแต่ละระบบ และบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงทุกระบบ
หลักประกันสุขภำพ 

5.2 พัฒนำระบบบริหำรสุขภำพ โดยเน้นกำรป้องกันโรคมำกกว่ำรอให้ป่วยแล้วจึงมำรักษำ สร้ำงกลไก
จัดกำรสุขภำพในระดับเขตแทนกำรกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลำง ปรับระบบกำรจ้ำงงำน กำรกระจำยบุคลำกรและ
ทรัพยำกรสำธำรณสุขให้เหมำะสมกับท้องถิ่น 

5.3 ประสำนกำรท ำงำนระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหำกำรตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น และปัญหำด้ำนกำรแพทย์และจริยธรรมของกำรอุ้มบุญ กำรปลูกถ่ำยอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มี
มำตรกำรและกฎหมำยที่รัดกุม 

6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
รัฐบำลจะด ำเนินนโยบำยเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำรทันที ระยะต่อไปที่

ต้องแก้ไขปัญหำพ้ืนฐำนที่ค้ำงคำอยู่ และระยะยำวที่ต้องวำงรำกฐำนเพ่ือควำมเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้  
        6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ำยงบลงทุนของปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้ำงอยู่ก่อนที่จะพ้นก ำหนด
ภำยในสิ้นปีนี้ 

6.2 สำนต่อนโยบำยงบประมำณกระตุ้นเศรษฐกิจตำมที่คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ได้จัดท ำไว้ โดย
น ำหลักกำรส ำคัญของกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ที่ให้ควำมส ำคัญในกำร  
บูรณำกำรงบประมำณ และควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำนร่วมน ำแหล่งเงินอ่ืนมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย 
ทบทวนภำรกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้ำงภำระหนี้สำธำรณะของประเทศเกินควำมจ ำเป็น และแสดง
รำยกำรลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือควำมโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

6.3 กระตุ้นกำรลงทุน  ด้วยกำรเร่งพิจำรณำโครงกำรลงทุนที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
ส่งเสริมกำรลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน ำโครงกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ประเภทที่มีผลตอบแทน
ดี  
        6.4 ดูแลเกษตรให้มีรำยได้ที่เหมำะสมด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น ลดต้นทุนกำรผลิต กำรช่วยเหลือในเรื่อง
ปัจจัยกำรผลิตอย่ำงทั่วถึง 

6.5 ลดอุปสรรคในกำรส่งออกเพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีกำรตรวจรับรองมำตรฐำน
สินค้ำและมำตรฐำนกำรผลิตระดับไร่นำ เป็นต้น 

6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่ำงชำติเข้ำมำเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจำรณำมำตรกำรลดผลกระทบจำก
กำรประกำศใช้กฎอัยกำรศึกในบำงพ้ืนที่ที่มีต่อกำรท่องเที่ยวในโอกำสแรกที่จะท ำได้ 

 
 
 
6.7 ในระยะยำวต่อไป ประสำนนโยบำยกำรเงินและกำรคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือสนับสนุนกำรฟ้ืนตัว

ของเศรษฐกิจพร้อมกับกำรรักษำเสถียรภำพของรำคำอย่ำงเหมำะสม 
6.8 แก้ปัญหำน้ ำท่วมในฤดูฝนและปัญหำขำดแคลนน้ ำในบำงพ้ืนที่และบำงฤดูกำล โดยระดมควำม

คิดเห็นเพ่ือหำทำงออกไม่ให้เกิดน้ ำท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภำวะภัยแล้งนั้นรัฐบำลจะเร่งด ำเนินกำร
สร้ำงแหล่งน้ ำขนำดเล็กให้กระจำยครอบคลุม ซึ่งจะสำมำรถท ำได้ในเวลำประมำณ 1 ปี 

6.9 ปฏิรูปโครงสร้ำงรำคำเชื้อเพลิงประเภทต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภำระภำษีท่ีเหมำะสม
ระหว่ำงน้ ำมันต่ำงชนิดและผู้ใช้ต่ำงประเภท รวมถึงกำรด ำเนินกำรให้มีกำรส ำรวจและผลิตก๊ำซธรรมชำติและ
น้ ำมันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด ำเนินกำรให้มีกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำเพ่ิมข้ึนโดยหน่วยงำนของรัฐและ



เอกชน ด้วยวิธีกำรเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภำวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนใน
กำรพัฒนำพลังงำน 

6.10 ปรับปรุงวิธีกำรจัดเก็บภำษีให้จัดเก็บอย่ำงครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีให้คงภำษีเงินได้ไว้
ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้ำงอัตรำภำษีทำงด้ำนกำรค้ำและขยำย
รำกฐำนกำรจัดเก็บภำษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจำกทรัพย์สิน เช่น ภำษีมรดก ภำษีจำกท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรำยได้น้อยให้น้อยที่สุด  รวมทั้งปรับปรุงกำรลดหย่อนภำษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้
มีรำยได้น้อย และยกเลิกกำรยกเว้นภำษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพำะผู้ที่มีฐำนะกำรเงินดี เพ่ือให้เกิดควำม
เป็นธรรมมำกขึ้น 

6.11 บริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบำลที่ผ่ำนมำ ซึ่งจ ำนวนสูงมำกกว่ำ 700 ,000 ล้ำน
บำท และเป็นภำระงบประมำณใน 5 ปีข้ำงหน้ำ อันจะท ำให้เหลืองบประมำณเพ่ือกำรลงทุนพัฒนำประเทศ
น้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่ำนี้ให้ครบถ้วน หำแหล่งเงินระยะยำวมำสะสำงหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลำช ำระ
คืนให้นำนที่สุดเพื่อลดภำระของงบประมำณในอนำคต 

6.12 ในระยะยำว พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
-  ด้ำนกำรขนส่งและคมนำคมทำงบก โดยเริ่มโครงกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนใน กทม. และรถไฟฟ้ำเชื่อม 

กทม. กับเมืองบริวำรเพิ่มเติมเพ่ือลดเวลำในกำรเดินทำงของประชำชน เพ่ือตั้งฐำนให้รัฐบำลต่อไปท ำได้ทันที  
-  ด้ำนคมนำคมทำงอำกำศ โดยปรับปรุงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิระยะที่ 2  ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 

และท่ำอำกำศยำนในภูมิภำค เพ่ือให้สำมำรถรองรับปริมำณกำรจรำจรทำงอำกำศได้อย่ำ งมีประสิทธิภำพ  
       -  ด้ำนกำรคมนำคมทำงน้ ำ โดยพัฒนำกำรขนส่งสินค้ำทำงล ำน้ ำชำยฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุนระบบ       
โลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจำกกำรพัฒนำท่ำเรือแหลมฉบัง ท่ำเรือชำยฝั่งอ่ำวไทยและอันดำมัน ตลอดจน
ผลักดันให้ท่ำเรือในล ำน้ ำเจ้ำพระยำและป่ำสัก มีกำรใช้ประโยชน์ในกำรขนส่งสินค้ำภำยในประเทศและ
เชื่อมโยงกับท่ำเรือแหลมฉบัง รวมทั้งกำรขุดลอกร่องน้ ำลึก 

6.13 ปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรในสำขำขนส่งที่มีกำรแยกบทบำทและภำรกิจของหน่วยงำนใน
ระดับนโยบำย หน่วยงำนก ำกับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงำนก ำกับดูแลระบบรำง เพ่ือ
ท ำหน้ำที่ก ำหนดมำตรฐำนกำรให้บริกำรและควำมปลอดภัย โครงสร้ำงอัตรำค่ำบริกำรที่เป็นธรรม กำรลงทุน 
กำรบ ำรุงรักษำและกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกำรพัฒนำระบบรำงให้เป็นโครงข่ำยหลักของ
ประเทศ 

6.14 พัฒนำและปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรของรัฐวิสำหกิจให้มีประสิทธิภำพ ก ำหนดเป้ำหมำยและ
มำตรกำรที่จะแก้ไขปัญหำและฟ้ืนฟูกิจกำร ตลอดจนพิจำรณำควำมจ ำเป็นในกำรคงบทบำทกำรเป็นรัฐวิสำหกิจ
แต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

6.15 ในด้ำนเกษตรกรรม ด ำเนินกำรใน 2 เรื่องใหญ่ คือ กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ 
 

6.16 ในด้ำนอุตสำหกรรม ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภำพพ้ืนฐำนของประเทศ 
อำทิ ส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริม
อุตสำหกรรมที่ใช้กำรออกแบบและสร้ำงสรรค์ เป็นต้น 

6.17 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้เข้มแข็ง สำมำรถ
แข่งขันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
6.18 ส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัล และวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่ำงจริงจัง 

ซึ่งจะท ำให้ทุกภำคเศรษฐกิจก้ำวหน้ำไปได้ทันโลกและสำมำรถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้  



7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
- เร่งพัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรขนส่งภำยในอนุภูมิภำคและภูมิอำเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตำม

แผนงำนกำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนควำมร่วมมือ
ทำงเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้ำพระยำ-แม่โขง (ACMECS) แผนควำมร่วมมือแห่งอ่ำวเบงกอล ส ำหรับควำมร่วมมือ
หลำกหลำยสำขำวิชำกำรและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทควำมเชื่อมโยงในอำเซียน 

- พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจำกกำรพัฒนำด่ำนกำรค้ำชำยแดนและโครงข่ำยกำรคมนำคมขนส่ง
บริเวณประตูกำรค้ำหลักของประเทศเพ่ือรองรับกำรเชื่อมโยงกระบวนกำรผลิตและกำรลงทุนข้ำมแดน พัฒนำ
ระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ควำมส ำคัญกับด่ำนชำยแดนที่ส ำคัญ 6 ด่ำน ได้แก่ 
ปำดังเบซำร์ สะเดำ อรัญประเทศ แม่สอด บ้ำนคลองลึก และบ้ำนคลองใหญ่ 

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนาและ
นวัตกรรม 

8.1 สนับสนุนกำรเพ่ิมค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศเพ่ือมุ่งเป้ำหมำยให้ไม่ต่ ำกว่ำ 1% 
ของรำยได้ประชำชำติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เพ่ือให้
ประเทศมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

8.2 ส่งเสริมให้โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้ำนพลังงำนสะอำด ระบบรำง ยำนยนต์ 
ไฟฟ้ำ กำรจัดกำรน้ ำและขยะ ใช้ประโยชน์จำกผลกำรศึกษำวิจัย และพัฒนำและนวัตกรรมของไทยตำมควำม
เหมำะสม ในกรณีที่จ ำเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ จะให้มีเงื่อนไขกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีเพ่ือให้สำมำรถพ่ึงตนเองได้ในอนำคตด้วย 

9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

9.1 ในระยะเฉพำะหน้ำ เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยำกรป่ ำไม้และสัตว์ป่ำ โดยให้
ควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกท่ีดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมกำรปลูกไม้มีค่ำทำงเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชน 
เพ่ือลดแรงกดดันในกำรตัดไม้จำกป่ำธรรมชำติ 

9.2 ในระยะต่อไป พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดินและแก้ไขกำรบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระรำชด ำริที่ให้ประชำชนสำมำรถอยู่ร่วมกับป่ำได้ เช่น กำรก ำหนดเขตป่ำชุมชนให้ชัดเจน 

9.3 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำของประเทศให้เป็นเอกภำพในทุกมิติทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ จัดให้มี
แผนบริหำรน้ ำของประเทศ เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนงำนไม่เกิดควำมซ้ ำซ้อนมีควำมเชื่อมโยงกันอย่ำงเป็นระบบ  
        9.4 เร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทำงอำกำศ ขยะ และน้ ำเสีย ที่เกิดจำกกำรผลิตและบริโภค ในพ้ืนที่ใดที่
สำมำรถจัดกำรขยะมูลฝอยด้วยกำรแปรรูปเป็นพลังงำนก็จะสนับสนุนให้ด ำเนินกำร ส่วนขยะอุตสำหกรรมนั้น
จะวำงระเบียบมำตรกำรเป็นพิเศษ โดยก ำหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสำหกรรมที่สร้ำงข้ึนแบบมีมำตรฐำน และ 

 
พัฒนำระบบตรวจสอบไม่ให้มีกำรลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยและกำรบังคับใช้
กฎหมำยอย่ำงเด็ดขำด 

10. การส่งเสริมการบริหาราชการแผ่นดินที่ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

10.1 จัดระบบอัตรำก ำลังและปรับปรุงค่ำตอบแทนบุคลำกรภำครัฐให้เหมำะสมและเป็นธรรม ยึด
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นวำงใจในระบบรำชกำร ลดต้นทุนด ำเนินกำรของภำค
ธุรกิจเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ กำรรักษำบุคลำกรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพไว้ในระบบ
รำชกำร โดยจะด ำเนินกำรตั้งแต่ระยะเฉพำะหน้ำไปตำมล ำดับควำมจ ำเป็นและตำมที่กฎหมำยเอ้ือให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรได ้



10.2 ในระยะแรก กระจำยอ ำนำจเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริหำรสำธำรณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวำง
มำตรกำรทำงกฎหมำย มิให้เจ้ำหน้ำที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลำ หรือใช้อ ำนำจโดยมิชอบก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือ
สร้ำงควำมเสียหำยแก่ประชำชนโดยเฉพำะนักลงทุน 

ส่วนในระยะเฉพำะหน้ำ จะเน้นกำรปรับปรุงหน่วยงำนให้บริกำรด้ำนกำรท ำธุรกิจ กำรลงทุน และด้ำน
บริกำรสำธำรณะในชีวิตประจ ำวันเป็นส ำคัญ 

10.3 เสริมสร้ำงระบบคุณธรรมในกำรแต่งตั้งและโยกย้ำยบุคลำกรภำครัฐ วำงมำตรกำรป้องกันกำร
แทรกแซงจำกนักกำรเมือง และส่งเสริมให้มีกำรน ำระบบพิทักษ์คุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคลของ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยต่ำง ๆ 

10.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมำยที่ครอบคลุมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และกำรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภำครัฐทุกระดับ โดยถือว่ำเรื่องนี้ เป็นวำระส ำคัญเร่งด่วนแห่งชำติ และเป็นเรื่องที่ต้อง
แทรกอยู่ในกำรปฏิรูปทุกด้ำน 

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
11.1 ในระยะเฉพำะหน้ำ จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมำยหลักของประเทศและกฎหมำยอ่ืน ๆ ที่

ล้ำสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับควำมตกลงระหว่ำงประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงำนเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมำเป็นคณะกรรมกำรที่จะจัดตั้งขึ้น
เฉพำะกิจเป็นผู้เร่งด ำเนินกำร 

11.2 ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรมที่ปรำศจำกำรแทรกแซงของรัฐ 

นโยบายประชารัฐ  
ปจัจุบัน “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ได้เข้ำมำมีบทบำทส ำคัญ ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินยุคใหม่ 

เพรำะเป็นหน่วยงำนหลักในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ ดูแลทรัพย์สินและกิจกำรต่ำงๆ ของชุมชน ทั้ง
ทำงด้ำน กำรเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพ่ืออ ำนวยประโยชน์สุขแก่ชุมชน อันเกี่ยวเนื่องกั บวิถีชีวิต ของ
ประชำชนโดยตรง เป็นกลจักรส ำคัญที่จะขับเคลื่อนภำรกิจตำมนโยบำยของภำครัฐในทุกระดับ ดังนั้นหำก
รัฐบำลยิ่งมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรนี้ได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพมำกเท่ำไรก็ยิ่งจะประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรบริหำรปกครองประเทศได้ดีเท่ำนั้น อันส่งผลต่อควำมพึงพอใจของประชำชนต่อรัฐบำล อัน
เป็นหัวใจส ำคัญของกำรบริหำรประเทศ อีกทั้งยังจะสะท้อนกลับมำเป็นคะแนนนิยมของผู้มีสิทธิ์ในกำรเลือกตั้ง
ที่มี ต่อผู้สมัครผู้แทนรำษฎร และพรรคกำรเมือง ครั้งต่อไป และกุญแจที่จะไขประตูสู่ควำมส ำเร็จของภำรกิจอัน
ส ำคัญยิ่งนี้ จ ำเป็นต้องมอีงค์ประกอบหลักส ำคัญ ที่ขำดไม่ได้ 3 ส่วน นั่นก็คือ 
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1. นโยบำยที่ดี มีประสิทธิภำพ และกำรจัดสรรงบประมำณที่เพียงพอในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยที่

อ ำนวยประโยชน์ ที่ได้วำงแผน หรือสัญญำไว้กับประชำชน 
2. กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติอย่ำงจริงจัง มีประสิทธิผล และกำรประเมินผลกำรท ำงำน  รับรู้ถึงปัญหำ

และสภำพควำมเป็นไป สำมำรถติดตำมควำมเคลื่อนไหวว่ำภำรกิจที่มอบหมำยไปนั้น ได้ถูกน ำไปปฏิบัติได้อย่ำง
ถูกต้องเป็นรูปธรรมหรือไม่ เพ่ือสำมำรถก ำหนดกลยุทธ์และแก้ไขปรับปรุง เพ่ิมเติมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. ประเด็นสุดท้ำยที่ส ำคัญที่สุด นั้นคือวัดผลที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบว่ำกำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อน ำไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมแล้ว ผลที่เกิดขึ้นส่งผลทำงด้ำนบวก
หรือลบ ต่อทัศนคติที่ประชำชนมีต่อคณะผู้บริหำรและรัฐบำลอย่ำงไร มำกหรือน้อยเท่ำไหร่  ซึ่งจะส่งผลต่อ
ควำมนิยมต่อพรรคกำรเมือง ต่อตัวผู้สมัคร สส.และ รัฐบำลอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 



4. หำกเรำสำมำรถสร้ำงกลไกที่จะควบคุม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรท ำงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมนโยบำยภำครัฐที่ได้วำงแผน ไว้ 
รวมถึงสร้ำงสำมำรถส ำรวจดัชนี  ชี้วัดควำมพึงพอใจของประชำชน อันเป็นผลสะท้อนสืบเนื่องจำกกำร
ด ำเนินกำรนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ ว่ำมีผลกระทบต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของเขำอย่ำงไร   ชอบหรือไม่ ก็จะเป็น
ข้อมูลที่ทรงคุณค่ำของผู้บริหำร ระดับสูงที่ชำญฉลำดในกำรใช้ข้อมูลดังกล่ำวเป็นเครื่องมือประกอบกำรตัดสินใจ 
วำงแผนก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินกำรได้อย่ำงมั่นใจว่ำ จะประสบควำมส ำเร็จตำมจุดมุ่งหมำยทั้ง
ทำงด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
1. ยึดควำมประหยัด ตัดทอนค่ำใช้จ่ำยในทุกด้ำน ลดละควำมฟุ่มเฟือยในกำรด ำรงชีพอย่ำงจริงจัง ดัง

พระรำชด ำรัสว่ำ. . . ควำมเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ ต้องประหยัดไปในทำงท่ีถูกต้อง. . .  
2. ยึดถือกำรประกอบอำชีพด้วยควำมถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภำวะขำดแคลนในกำรด ำรงชีพก็

ตำม ดังพระรำชด ำรัสที่ว่ำ . . ควำมเจริญของคนทั้งหลำยย่อมเกิดมำจำก กำรประพฤติชอบและกำรหำเลี้ยงชีพ 
ของตนเป็นหลักส ำคัญ. .  

3. ละเลิกกำรแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทำงกำรค้ำขำยประกอบอำชีพแบบต่อสู้กันอย่ำง
รุนแรงดังอดีต ซึ่งมีพระรำชด ำรัสเรื่องนี้ว่ำ. . . ควำมสุขควำมเจริญอันแท้จริงนั้น หมำยถึงควำมสุขควำมเจริญที่
บุคคลแสวงหำมำได้ด้วยควำมเป็นธรรมทั้งในเจตนำ และกำรกระท ำ ไม่ใช่ได้มำด้วยควำมบังเอิญ หรือด้วยกำร
แก่งแย่งเบียดบังมำจำกผู้อื่น. . . 

4. ไม่หยุดนิ่งที่จะหำทำงในชีวิตหลุดพ้นจำกควำมทุกข์ยำกครั้งนี้ โดยต้องขวนขวำยใฝ่หำควำมรู้ให้เกิดมี
รำยได้เพ่ิมพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้ำหมำยส ำคัญ พระรำชด ำรัสตอนหนึ่งที่ให้ควำมชัดเจนว่ำ. . กำรที่
ต้องกำรให้ทุกคนพยำยำมที่ จะหำควำมรู้ และสร้ำงตนเองให้มั่นคงนี้เพ่ือตนเอง เพ่ือที่จะให้ตัวเองมีควำม
เป็นอยู่ที่ก้ำวหน้ำ ที่มีควำมสุข พอมีพอกินเป็นขั้นหนึ่ง และข้ันต่อไป ก็คือให้มีเกียรติว่ำยืนได้ด้วยตัวเอง. . .  

5. ปฏิบัติตนในแนวทำงที่ดีลดละสิ่งยั่วกิเลสให้หมดสิ้นไป ทั้งนี้ด้วยสังคมไทยที่ล่มสลำยลงในครั้งนี้ 
เพรำะยังมีบุคคลจ ำนวนมิใช่น้อยที่ด ำเนินกำรโดยปรำศจำกละอำยต่อแผ่นดิน พระบำทสมเด็จ พระเจ้ำอยู่หัวได้
พระรำชทำนพระรำโชวำทว่ำ . . . พยำยำมไม่ก่อควำมชั่วให้เป็นเครื่องท ำลำยตัว ท ำลำยผู้อ่ืน พยำยำมลด
พยำยำมละควำมชั่วที่ตัวเองมีอยู่ พยำยำมก่อควำมดีให้แก่ตัวอยู่เสมอ พยำยำมรักษำ และเพ่ิมพูนควำมดีที่มีอยู่
นั้น ให้งอกงำมสมบูรณ์ขึ้น. . .  

 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1) เพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจ  โดยกำรยกมำตรฐำนและประสิทธิภำพกำรผลิตกำรเกษตร

กำรพัฒนำศักยภำพกำรประกอบกำรด้ำนอุตสำหกรรม  อุตสำหกรรมบริกำรและกำรท่องเที่ยว  กำรตั้งองค์กร
ร่วมภำครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ ำนำยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน และส่งเสริมควำม
ร่วมมือทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 

2) สร้ำงคนให้มีคุณภำพ  เพ่ือพัฒนำคนให้มีสุขภำวะดีทั้งร่ำงกำย จิตใจ และสติปัญญำรอบรู้เท่ำกัน
กำรเปลี่ยนแปลงสำมำรถด ำรงชีพได้อย่ำงมีคุณภำพ 



3) สร้ำงสังคมและเศรษฐกิจฐำนรำกให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรแก้ไข ปัญหำควำม
ยำกจน หนี้สิน และกำรออมของครัวเรือน มีสัมมนำอำชีพที่มั่นคง สำมำรถพ่ึงพำตนเองและดูแลครอบครัวได้
อย่ำงอบอุ่น 

4)  ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่ำไม้ให้ได้ 
15.9 ล้ำนไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภำค ป้องกันกำรรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ ำ พัฒนำแหล่งน้ ำและระบบชลประทำน
ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งกำรแพร่กระจำยดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรโดยส่งเสริมท ำเกษตรอินทรีย์ 

ทิศทางการพัฒนากุล่มจังหวัด 
1. กลุ่มภำคระวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย อุดรธำนี หนองคำย หนองบัวล ำภู และเลย  

เน้นกำรฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษำสมดุลธรรมชำติ กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร กำรส่งเสริม
กำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำน 

2. กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดำหำร เน้นให้
ควำมส ำคัญกับควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำกำรเกษตร  
ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทำน กำรท ำปศุสัตว์โดยเฉพำะโคเนื้อ 

3. กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง ประกอบด้วย ขอนแก่น กำฬสินธุ์ มหำสำรคำม และ
ร้อยเอ็ด เน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของเมืองรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำบริกำรและกำรลงทุนของ
ภำค กำรใช้ประโยชน์พ้ืนทีชลประทำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรท ำกำรเกษตรก้ำวหน้ำกำรเตรียมกำรรองรับ
อุตสำหกรรมพลังงำนทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต 

4. กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 ประกอบด้วย นครรำชสีมำ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์  
มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบชลประทำนให้เต็มศักยภำพกำรเตรียมกำรรองรับอุตสำหกรรมพลังงำนทดแทน 
(Ethanol) พัฒนำกำรท่องเที่ยวทั้งกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอำรยะธรรมขอมด้วยกำรสร้ำงคุณค่ำเพ่ิมและ
พัฒนำเส้นทำง 

5. กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 2 ประกอบด้วย อุบลรำชธำนี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ ำนำจเจริญ มุ่งเน้นกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ และระบบบริหำรจัดกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมและขำดแคลนน้ ำกำร
สร้ำงงำนและรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวให้มำกขึ้น     

โครงการที่ส าคัญ  (Flagship  Project) 
1) โครงกำรผลิตข้ำวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลำร้องไห้เพื่อกำรส่งออก 
2) โครงกำรพัฒนำเมืองมุกดำหำรเป็นประตูสู่อินโดจีน 
3) โครงกำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวอำรยะธรรมขอม 
4) โครงกำรจัดกำรผลิตเอทำนอลในภำคอีสำน 
5) โครงกำรยกมำตรฐำนกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบศึกษำทำงไกล 
6) โครงกำรเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
7) โครงกำรฟื้นฟูลุ่มน้ ำชีตอนบนและลุ่มน้ ำมูลตอนบนแบบบูรณำกำรเพ่ือกำรผลิตที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดนครรำชสีมำ มีวิสัยทัศน์ว่ำ "โครำช เมืองหลวงแห่งภำคอีสำน” 
พันธกิจ 
1. บูรณำกำร พัฒนำเมือง ชุมชนและชนบทให้บรรลุตำมเกณฑ์เมืองน่ำอยู่ขององค์กำรอนำมัยโลก 
2. ขับเคลื่อนกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมพัฒนำสังคมคุณภำพ  สังคมที่เอ้ืออำทรและสังคมสมำนฉันท์ 
3. สนับสนุนกำรผลักดันให้เกิดโครงข่ำยคมนำคมขนส่งที่เชื่อมโยงในภูมิภำคและประเทศเพ่ือนบ้ำน 
4. สนับสนุนและส่งเสริมกำรผลิตพลังงำนทดแทนเพ่ือระบบเศรษฐกิจสีเขียว 



5. สร้ำงกระบวนกำรผลิต แปรรูปสินค้ำกำรเกษตรและอำหำรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมผลิตภำพอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

6. เสริมสร้ำงภำคเกษตร อุตสำหกรรม บริกำร กำรศึกษำ และวัฒนธรรมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน 

7. บูรณำกำรบริหำรจัดกำร ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีดุลยภำพที่ยั่งยืน 
8. ส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรงำนภำครัฐตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีหรือธรรมำภิบำล 
เป้าประสงค์ของจังหวัดประกอบด้วย 
1. พัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำเป็นเมืองหลักรองรับควำมเจริญของภำคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือมุ่งสู่

เมืองที่น่ำอยู่ 
2. พัฒนำสังคมอย่ำงทั่วถึงและยั่งยืน 
3. พัฒนำระบบโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง พลังงำนสะอำด และศูนย์กระจำยสินค้ำรองรับควำม

เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
4. พัฒนำสินค้ำเกษตรสีเขียวและอำหำรปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก 
5. เสริมสร้ำงอุตสำหกรรมสะอำดและกำรท่องเที่ยวสีเขียว 

ประเด็นยุทธศาสตร์  (ตามล าดับความส าคัญ) 
1.  พัฒนำปัจจัยแวดล้อมทำงกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมกำรเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทำน เพ่ือ

พัฒนำไปสู่ครัวของโลก  และฐำนกำรผลิตพลังงำนสะอำด 
2. พัฒนำระบบโลจิสติกส์และกำรค้ำเพ่ือเป็นศูนย์กลำงควำมเจริญของภำคอีสำนและรองรับ

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
3. พัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้ำงและกระจำยรำยได้ไปสู่ประชำชนใน

พ้ืนที ่
4. พัฒนำสังคมคุณภำพท่ีทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่กำรเป็นเมืองน่ำอยู่ 
5. พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงบูรณำกำร 
6. ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยและควำมมั่นคงของบ้ำนเมือง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและ
เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลกและฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
  

 
 
 

เป้าหมาย 
 - เป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมอำหำรแปรรูปของประเทศ  และของภูมิภำคอินโดจีนสู่กำรเป็น 

“ครัวของโลก” 
 - มีปัจจัยแวดล้อมท่ีเข้มแข็งและศักยภำพสูงตลอดห่วงโซ่กำรผลิต 
 - เป็นฐำนกำรผลิตพลังงำนสะอำดขนำดใหญ่ที่สุดในอำเซียน 

กลยุทธ์  ประกอบด้วย  5  กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
1) พัฒนำคุณภำพปัจจัยกำรผลิต ประสิทธิภำพกำรผลิตและผลิตภำพภำคเกษตรกรรม เพ่ือ

อำหำรปลอดภัย 



2) สนับสนุนเครือข่ำยวิสำหกิจ (Cluster)  อุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำและ
พัฒนำมำตรฐำนสินค้ำสู่สำกล 

3) พัฒนำกำรสร้ำงตรำสินค้ำ (Branding)  ศักยภำพทำงกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ 
4) ส่งเสริมกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรเพ่ือเป็นพลังงำนทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) พัฒนำและส่งเสริมอุตสำหกรรมสะอำดอย่ำงเป็นระบบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาค
อีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 เป้าประสงค์ 
 - เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำกำรลงทุนของอีสำนและภูมิภำคอินโดจีน  ที่มีระบบโลจิสติกส์ ระบบ
สำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน  บุคลำกร  และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำง
สมดุล 
 กลยุทธ์  ประกอบด้วย  4  กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
 1) พัฒนำและเชื่อมโยงโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกำรคมนำคมขนส่งในจังหวัดไปสู่ภูมิภำคอินโดจีน 
    2) พัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและกฎระเบียบที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์กำรค้ำและกำรลงทุน 
 3) พัฒนำศักยภำพบุคลำกรและผู้ประกอบกำร SMEs ด้ำนโลจิสติกส์ กำรค้ำและกำรลงทุน เพ่ือ
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 4) พัฒนำฐำนข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนโลจิสติกส์ กำรค้ำและกำรลงทุนที่มี
ประสิทธิภำพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาคุณศักยภาพการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและ
กระจายรายได้สู่ประชาชาชนในพื้นที่ 
 เป้าประสงค์ 
  - เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวสีเขียว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภำพ ประวัติศำสตร์อำรยะ
ธรรมขอมที่เก่ำแก่เชื่อมโยงมรดกโลกและประเทศเพ่ือนบ้ำนสู่สำกล 
 กลยุทธ์  ประกอบด้วย  5  กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
  1) พัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำนกำรท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภำพ  และเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดสู่ภูมิภำคและประเทศเพ่ือนบ้ำน 
  2) ส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 
  3) พัฒนำศักยภำพกำรผลิตและกำรหำช่องทำงกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ชุมชน  OTOP 
โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์ไหมและเครื่องปั้นดินเผำด่ำนเกวียน 
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  4) พัฒนำบุคลำกรและกำรให้บริกำรท่องเที่ยว 
  5) วิจัยและพัฒนำประสิทธิภำพทำงกำรตลำดและประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวของจังหวัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
 เป้าประสงค์ 
  - เป็นเมืองน่ำอยู่วัฒนธรรมโครำช สังคมคุณภำพ สิ่งแวดล้อม คนมีคุณภำพ คุณธรรม มี
ควำมสัมพันธ์ดีทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม 
  - ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจอย่ำงเป็นธรรม ประชำชนมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจำกกำร
มีงำนท ำและมีรำยได้และแก้ไขปัญหำควำมยำกจนอย่ำงยั่งยืน 
 กลยุทธ์  ประกอบด้วย  6  กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 



  1) ส่งเสริมกำรบริกำรสำธำรณสุขและสุขภำพประชำชนให้แข็งแรง 
  2) พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ 
  3) ส่งเสริมศำสนำ จริยธรรม คุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี 
  4) สร้ำงงำน รำยได้ และพัฒนำองค์ควำมรู้และทักษะแรงงำน 
  5) ช่วยเหลือผู้สูงวัย ผู้พิกำรทุพพลภำพ และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และเสริมสร้ำงครอบครัว
อบอุ่น 
  6) เสริมสร้ำงจิตส ำนึกสำธำรณะและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรพัฒนำชุมชน
และสังคม อย่ำงยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ า
อย่างบูรณาการ 
 เป้าประสงค์ 
  - เป็นศูนย์กำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบเพ่ือป้องกันปัญหำภัยแล้ง อุทกภัย และน้ ำเสีย 
  - ภำคีทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล รักษำแหล่งน้ ำในพ้ืนที่อย่ำงเป็นระบบ
ต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์  ประกอบด้วย  6  กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
  1) พัฒนำ ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภำพสะอำด 
  2) บริหำรจัดกำรน้ ำ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรพัฒนำแหล่งน้ ำผิวดินและใต้ดิน เพ่ืออุปโภค
บริโภคเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม 
  3) พัฒนำระบบชลประทำนและจัดหำแหล่งน้ ำต้นทุนเพียงพอ และมีคุณภำพต่อกำรใช้
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคม 
  4) สนับสนุนเกษตรกรท ำแหล่งน้ ำในไร่นำ พร้อมผันน้ ำจำกลุ่มน้ ำอ่ืน ๆ และสร้ำงระบบ
โครงข่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  5) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรใช้น้ ำ กำรตระหนักถึงคุณค่ำน้ ำ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่ง
น้ ำอย่ำงมีส่วนร่วม 
  6) วิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้และข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง 
 เป้าประสงค์ 
  - เป็นศูนย์กลำงกองก ำลังเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรทหำรทีส ำคัญในภูมิภำคและประเทศ 
  - เป็นศูนย์ประสำนเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและปัญหำ
สังคมควำมม่ันคงในพื้นที่และภูมิภำคและประเทศเพ่ือนบ้ำน 

 
 กลยุทธ์  ประกอบด้วย  5  กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
  1) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขของชำติ 
  2) กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน และป้องกันปรำบปรำมยำ
เสพติด 
  3) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติสำธำรณะ 
  4) ส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good  Governance) 
  5) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนตำมรัฐธรรมนูญ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 



1. เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอุตสำหกรรมอำหำรแปรรูปครบวงจร เพ่ือพัฒนำไปสู่
ครัวโลก 

2. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมและพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน 
3. พัฒนำโครำชเมืองน่ำอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. กำรบริหำรำชกำรแบบบูรณำกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์การพัฒนา  (Vision) 

“ส่งเสริมการศึกษา อนามัยดีถ้วนหน้า สังคมดีมีพัฒนา ชาวประชาไม่ยากจน” 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 1. พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมกำรศึกษำและพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
2. ส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
3. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมอนำมัยชุมชนและกำรกีฬำ 
5. ส่งเสริมกำรมีรำยได้ พัฒนำอำชีพ 
6. พัฒนำด้ำนกำรเกษตร 
7. ป้องกัน แก้ไขปัญหำยำเสพติด 
8. ก่อสร้ำงถนน เส้นทำงคมนำคม โครงสร้ำงพื้นฐำน 
9. พัฒนำแหล่งน้ ำ 
10. บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
11. ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
12. รักษำสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 

 2. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 
1. นักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียนในต ำบลได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
2. ประชำชนมีอำชีพ รำยได้และคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 
3. ประชำชนมีสุขภำพดี ปลอดยำเสพติด อยู่ร่วมกันอย่ำงมีสุข 
4. สิ่งแวดล้อมได้รับกำรดูแลอย่ำงยั่งยืน 
5. กำรคมนำคมทั้งทำงบกและทำงน้ ำมีควำมสะดวกปลอดภัย 
6. ส่งเสริม บ ำรุงรักษำศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 
7. บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองตำมหลักธรรมำภิบำล 
8. พัฒนำกำรเกษตรอินทรีย์ 
9. เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรดูแลอย่ำงทั่วถึง 
10. พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 

  3.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 เทศบำลต ำบลครบุรีใต้ ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเป็น 12 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และ 28 
แนวทำงกำรพัฒนำ  ดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสรำ้ง 1. จัดให้มี ก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ถนน สะพำน ทำงเท้ำ 



พื้นฐำน ท่อระบำยน้ ำ ทำงระบำยน้ ำในต ำบล 
2. จัดหำเครื่องมือและอุปกรณ ์
3. พัฒนำระบบกำรจรำจร 
4. กำรสำธำรณูปกำรและกำรก่อสร้ำงอื่นๆ(ไฟฟ้ำ) 
5. พัฒนำจัดหำน้ ำเพื่ออุปโภคบริโภค 
6. พัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
7. กำรผังเมืองท้องถิ่น 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน

เศรษฐกิจ และส่งเสริมกำรลงทุน 
1. ฝึกอบรมกลุ่มอำชีพ สนับสนุนกลุ่มอำชีพ ส่งเสริมอำชีพ 
พัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่สินค้ำชุมชน 
2. เสริมสร้ำงเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ 

3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรส่งเสริม
คุณภำพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่ำง
เป็นสุข 

1. รณรงค์และประชำสัมพันธ์เพ่ือปลูกจิตรส ำนึกด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม แก่ประชำชนในท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัด
ระเบียบสังคม กำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย กำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด 

1. กำรป้องกันและแก้ไขกำรแพร่ระบำดปัญหำยำเสพติด 
2. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย/ลดอุบัติเหตุจรำจร 

5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ  

1. พัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของต ำบลให้มีศักยภำพเพ่ิมขึ้น 
2. ส่งเสริมกิจกำรโรงเรียน 

6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จำรีต
ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

1. กำรอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น กำรสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ประชำชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทำงพระพุทธศำสนำ 
2. ส่งเสริมดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง 

7 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรองค์กรและกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 

1. กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 2. เพิ่มช่องทำงในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรให้แก่ประชำชน 

 
 

 
 
 
8 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
ส่งเสริมอำชีพและพัฒนำเกษตร
อินทรีย์ 

1.พัฒนำระบบและศักยภำพกำรผลิต/ผลผลิตด้ำนเกษตรอินทรีย์ 
2.สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนเกษตรกรรม 
 

9 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์ 

1. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรสังคมสงเครำะห์เด็ก สตรี 
คนชรำ ผู้ด้อยโอกำสและผู้ติดเชื้อ HIV 

10 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน 1. กำรสำธำรณสุข กำรสร้ำงสุขภำพ กำรรักษำพยำบำล กำร
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบำดและโรคไม่ติดต่อ 



สำธำรณสุขและกำรกีฬำ 2. ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกีฬำ 

11 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวและนันทนำกำร 

1. กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

12 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
อนุรักษ์ พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดควำมสมดุล
อย่ำงยั่งยืน 

1. กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไม้ กำรใช้
ประโยชน์จำกป่ำไม้ที่ดินทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
2. กำรก ำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ ำเสียในชุมชน 
3. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่ำงๆในท้องถิ่นและชุมชน 

 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

1.1 พัฒนำเทศบำลต ำบลครบุรีใต้ ให้เป็นเทศบำลที่มีกำรบริหำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำรน ำ
หลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี 6 ประกำร ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำม
โปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ มำประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ
ภำยในหน่วยงำนเพ่ือให้บุคลำกรและเทศบำลต ำบลครบุรีใต้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถบริหำรกิจกำร
สำธำรณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขและควำมพึงพอใจต่อประชำชนผู้รับบริกำร ซึ่งถือเป็นหัวใจส ำคัญของกำร
สร้ำงระบบกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีหรือธรรมำภิบำลให้เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรร่วมคิด ร่วมวำงแผน และร่วมตัดสินใจ ส่งเสริมให้เข้ำ
ร่วมเป็นตัวแทนภำคประชำชนในกำรเป็นคณะกรรมกำร เพื่อท ำหน้ำที่ในกำรร่วมบริกำรจัดกำรและกำรร่วมคิด
ติดตำมตรวจสอบกำรท ำงำนของเทศบำล 

1.3 จัดให้มีกำรบริหำรงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยจะให้
ควำมส ำคัญต่อกำรรับฟังปัญหำควำมเดือดร้อนและควำมต้องกำรของประชำชน จัดสรรงบประมำณอย่ำงเป็น
ธรรมและทั่วถึงทุกชุมชนโดยกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญและควำมเร่งด่วนของปัญหำ สอดคล้องกับควำมต้องกำร
และสภำพควำมเป็นจริงของแต่ละพ้ืนที่ 
2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 มุ่งเน้นกำรก่อสร้ำง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือกำรเกษตร ถนนเชื่อมระหว่ำงหมู่บ้ำน ถนนภำยใน
หมู่บ้ำน ถนนทุกสำยในเขตเทศบำลให้ได้มำตรฐำนเพ่ือสัญจรไป -มำ สะดวก คล่องตัว ปลอดภัย เพ่ือให้
ประชำชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่ำงท่ัวถึง 
 

 
2.2 จัดให้มีทำงระบำยน้ ำ ท่อระบำยน้ ำในเขตพ้ืนที่ของเทศบำลให้ได้มำตรฐำนอย่ำงทั่วถึง และเป็น

ธรรม พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค ไฟฟ้ำ ประปำ ให้ได้มำตรฐำนและมีประสิทธิภำพ 
2.3 ดูแลจัดกำรระบบแหล่งน้ ำ เหมืองฝำย คูคลอง เพ่ือให้กำรเกษตรมีน้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรตลอด

ฤดูกำลส่งเสริมกำรสร้ำงผลผลิตทำงกำรเกษตรให้ได้คุณภำพ 
3. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.1 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ของสมำชิก
ในครอบครัว ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชนและควำมสำมัคคี โดยสนับสนุนกำรรวมกลุ่มและกำรด ำเนิน
กิจกรรมของกลุ่มภำคประชำชน ได้แก่ คณะกรรมกำรชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้ำน 

3.2 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) โดยกำร
สนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำทักษะควำมสำมำรถ สร้ำงขวัญก ำลังใจและดูแลสวัสดิกำรอย่ำงท่ัวถึง 



3.3 จัดให้มีไฟฟ้ำและแสงสว่ำงภำยในหมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำนอย่ำงเหมำะสม 
3.4 พัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสให้ได้รับกำรดูแลอย่ำง

ทั่วถึงและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิกำรและให้ได้รับกำรดูแลอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกำสสำมำรถพ่ึงตนเอง
ได ้

3.5 จัดให้มีลำนกีฬำส ำหรับประชำชน สถำนที่ออกก ำลังกำย สถำนที่พักผ่อนหย่อนใจและสถำนที่ท ำ
กิจกรรมประกอบของครอบครัวที่เหมำะสม ส ำหรับทุกเพศทุกวัยประจ ำหมู่บ้ำนอย่ำงทั่วถึง 
4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1 ส่งเสริมให้ประชำชนได้รับควำมรู้และข่ำวสำรอย่ำงทั่วถึงและทันต่อเหตุกำรณ์ สำมำรถขอรับ
ทรำบข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินงำน ติดตำมตรวจสอบกำรท ำงำนของเทศบำลได้ รวมถึงเพ่ิมช่องทำงในกำร
ติดต่อสื่อสำร กำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ ค ำร้องต่ำงๆของประชำชนให้มำกขึ้น 

4.2 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนในเขตเทศบำลต ำบลครบุรีใต้ ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กของเทศบำลต ำบลครบุรีใต้ ให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพและคุณภำพ ทั้งในด้ำนของ
บุคลำกร ควำมพร้อมของสถำนที่ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ฯลฯ 

4.3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรเข้ำสู่สังคมสมัยใหม่ และประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน (Asean Economic Community : AEC) 

4.4 ท ำนุบ ำรุงวัดวำอำรำม ส่งเสริมกิจกรรมทำงศำสนำ เพ่ือให้ศำสนสถำนแต่ละแห่งเป็นศูนย์รวมจิตร
ใจของชุมชน เป็นแหล่งสืบสำนวัฒนธรรมและเอกลักษณ์โดยจะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในวันส ำคัญต่ำงๆ
ทำงศำสนำ ท ำบุบ ำรุงโบรำณสถำนต่ำงๆ 

4.5 ส่งเสริมและปลูกจิตรส ำนึกในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และปรับใช้ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นโดยให้ทุกภำคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรบิหำรจัดกำรและจัดกิจกรรมร่วม เพ่ือสืบสำนวัฒนธรรม
ประเพณีสู่ลูกหลำน 
5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

5.1 ส่งเสริมดูแลเพิ่มผลผลิตพ่ีน้องเกษตรกรในต ำบลครบุรีใต้ 
5.2 ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มอำชีพและพัฒนำต่อยอดกำรรวมกลุ่มอำชีพให้มีควำมต่อเนื่องและเกิด

ควำมส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม 
5.3 ส่งเสริมพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในต ำบลครบุรีใต้ 

6. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6.1 จัดให้มีที่รองรับขยะและก ำจัดขยะอย่ำงมีระบบ 

 
6.2 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรสำธำรณสุขข้ันพ้ืนฐำนให้มีควำมพร้อมและมีควำมหลำกหลำยของกำร

ให้บริกำรมำกขึ้น ได้แก่ กำรเสริมสร้ำงสุขภำพและสุขภำวะที่ดี กำรเฝ้ำระวังและกำรป้องกัน 
6.3 สนับสนุนและเพ่ิมศักยภำพกำรท ำงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนโดยกำรพัฒนำ

องค์ควำมรู้ สร้ำงแรงจูงใจ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
1. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

- ขอบข่ำยและปริมำณของปัญหำ ถนนในต ำบลบำงแห่งมีกำรช ำรุด ไม่ได้มำตรฐำน โดยเฉพำะ
ในช่วงฤดูฝนบำงเส้นทำงไม่สำมำรถใช้กำรได้ อีกทั้งบำงปีเกิดอุทกภัยในต ำบลจึงเป็นเหตุให้ถนนได้รับควำม
เสียหำย กำรจรำจรไม่ปลอดภัยโดยเฉพำะจุดทำงแยกไม่มีสัญญำณไฟจรำจร  โครงกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน



เป็นแหล่งหำผลประโยชน์ของกลุ่มแสวงหำผลประโยชน์ท ำให้งำนบำงงำนไม่ได้มำตรฐำนและประชำชนไม่ได้รับ
ประโยชน์เท่ำที่ควร ไม่ได้รับควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนงบประมำณอย่ำงเพียงพอ กำร
พัฒนำไม่กระจำยทั่วทุกพ้ืนที่ในต ำบล 

- พ้ืนที่เป้ำหมำย  ต ำบลครบุรีใต้ หมู่ที่ 1-16 
- กลุ่มเป้ำหมำย ประชำชนต ำบลครบุรีใต้ และข้ำงเคียง  
- กำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต อำจได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกส่วนรำชกำร อ่ืน ๆ รวมถึง

นโยบำยรัฐบำลให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรคมนำคม เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีทันสมัยเอ้ือประโยชน์ให้กำร
ก่อสร้ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน 

 
 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
- ขอบข่ำยและปริมำณของปัญหำ กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเกษตรไม่มีกำรติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำนอย่ำงจริงจัง เกษตรกรขำดควำมเอำใจใส่ในกำรท ำกำรเกษตร ขำดกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ทำง
กำรเกษตรที่ดี ขำดระบบกำรเชื่อมต่อเข้ำสู่ภำคกำรตลำดกำรกระจำยสินค้ำไม่มีตลำดรองรับ เกษตรกรยังยึดติด
กำรเพำะปลูกแบบเดิมๆไม่ยอมรับสิ่งใหม่ๆ ขำดกำรส่งเสริมให้ควำมรู้ด้ำนกำรท ำอำชีพเสริมเพ่ิมขึ้น ชุมชนใน
พ้ืนที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรน้อย 

- พ้ืนที่เป้ำหมำย  ต ำบลครบุรีใต้ หมู่ที่ 1-16 
- กลุ่มเปำหมำย ประชำชนต ำบลครบุรีใต้ 
- กำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต มีกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรให้มีผลผลิตที่มีคุณภำพและมี

ตลำดรองรับผลผลิต กำรสนับสนุนด้ำนทรัพยำกรต่ำง ๆ จำกทุกหน่วยงำนมำเป็นเกณฑ์ในกำรประสำนควำม
ช่วยเหลือ และมีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ือเกษตรกร สนับสนุนกำรจัดตั้งกองทุนหมู่บ้ำนอย่ำงจริงจัง มีกำร
ก ำหนดมำตรฐำนและระเบียบปฏิบัติภำยใต้กำรก ำกับดูแล จ ำหน่ำยและแปรรูปสินค้ำอย่ำงถูกต้องและ
เหมำะสมในแต่ละพ้ืนที ่

การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน  
- ขอบข่ำยและปริมำณของปัญหำ งบประมำณมีจ ำกัดท ำให้ขำดผู้ด ำเนินงำนที่มีควำมสำมำรถ ขำด

กำรมีส่วนร่วมจำกผู้น ำชุมชนในกำรวำงแผนพัฒนำและแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนอย่ำงจริงจัง ผู้น ำชุมชนยังไม่ 
 
- เข้ำบทบำทหน้ำที่ของตนเอง วัฒนธรรมและเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อกำรด ำเนิ นชีวิตของ

ประชำชน ทุกภำคส่วนยังไม่ให้ควำมส ำคัญกับด้ำนสังคมและชุมชน ท ำให้เกิดปัญหำหลำยอย่ำง เช่น ยำเสพติด 
ลักทรัพย์ เป็นต้น 

- พ้ืนที่เป้ำหมำย  ต ำบลครบุรีใต้ หมู่ที่ 1-16 
- กลุ่มเปำหมำย ประชำชนต ำบลครบุรีใต้ 
- กำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต ผู้บริหำรท้องถิ่นมีนโยบำยในกำรพัฒนำสังคมและแก้ไขปัญหำ

ควำมเดือดร้อนของประชำชน ประชำชนเห็นควำมส ำคัญและมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
เน้นกำรพ่ึงพำตนเองตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงนโยบำยของรัฐบำลให้ควำมส ำคัญต่อคุณภำพ
ชีวิตของประชำชน กำรพัฒนำที่ครอบคลุมทุกด้ำนจะต้องได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน 

การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  



- ขอบข่ำยและปริมำณของปัญหำ เกิดกำรตื้นเขินของห้วยและคลอง มีสิ่งปฏิกูลและวัชพืชขวำงทำง
น้ ำมำกเกินไป ระบบประชำหมู่บ้ำนยังไม่สะดวก ประสบปัญหำภัยแล้งเป็นประจ ำ เกิดปัญหำด้ำนงบประมำณ
ในกำรแก้ไขระบบประปำ ประชำชนไม่ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำแหล่งน้ ำตำมหมู่บ้ำน 

- พ้ืนที่เป้ำหมำย  ต ำบลครบุรีใต้ หมู่ที่ 1-16 
- กลุ่มเปำหมำย ประชำชนต ำบลครบุรีใต้ 
- กำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต กำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบ ขุดลอกคูคลองเพ่ือเปิดทำง

ระบำยน้ ำครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ของบสนับสนุนระบบประปำภำยในหมู่บ้ำน ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในกำรขุดลอกห้วยและคลอง ส่งเสริมกำรดูแลรักษำควำมสะอำดของแหล่งน้ ำในต ำบล 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
- ขอบข่ำยและปริมำณของปัญหำ บุคลำกรบำงคนยังขำดควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ใน

กำรท ำงำน ผู้บริหำรและบุคลำกรไม่เข้ำใจกฎระเบียบในกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรยังขำดกำรประสำนงำนที่ดี
และงบประมำณมีจ ำนวนจ ำกัด กำรปฏิบัติงำนของ อปท. ยังเกิดกำรทับซ้อนในพ้ืนที่เดียวกัน ภำรกิจหน้ำที่ของ 
อปท. ได้รับกำรถ่ำยโอนมำกเกินไป โดยที่ อปท.ยั งไม่พร้อม บุคลำกรมีไม่เพียงพอในบำงต ำแหน่ง 

- พ้ืนที่เป้ำหมำย  ต ำบลครบุรีใต้ หมู่ที่ 1-16 
- กลุ่มเป้ำหมำย ประชำชนต ำบลครบุรีใต้ 
- กำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต มีองค์กรอิสระคอยตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ อปท. เปิด

โอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนของ อปท. กำรจัดโครงสร้ำงสำมำรถรองรับกับ
ภำระหน้ำที่ได้ตรงตำมสำยงำน บุคลำกรในเทศบำลมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ มีงบประมำณใน
กำรสนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำรับกำรศึกษำ อบรม พัฒนำควำมรู้ มีกำรน ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน มีโครงสร้ำงสำมำรถรองรับกับภำรหน้ำที่ได้ตรงตำมสำยงำน 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
- ขอบข่ำยและปริมำณของปัญหำ บุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุขไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของ

ประชำชน กำรบริหำรงำนแบบบูรณำกำรร่วมกันยังขำดงบประมำณในกำรด ำเนินงำน อสม. ยังขำดควำมรู้
ควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ท ำให้เกิดกำรระบำดของโรคระบำดใหม่ๆที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ทัน  

 
 

- ประชำชนขำดควำมรู้และไม่ใส่ใจ กำรป้องกันตนเองต่อโรคระบำด กำรด ำเนินงำนบูรณำกำร
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำยนอกยังไม่ได้รับควำมร่วมมือเท่ำที่ควร 

- พ้ืนที่เป้ำหมำย  ต ำบลครบุรีใต้ หมู่ที่ 1-16 
- กลุ่มเป้ำหมำย ประชำชนต ำบลครบุรีใต้ 
- กำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชนในพ้ืนที่ กำรพัฒนำ

บุคลำกรให้มีคุณภำพเพ่ือเป็นส ำคัญในกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรให้ควำมรู้ด้ำนสำธำรณสุขมูลฐำนแก่ อสม. อย่ำง
ต่อเนื่องและเหมำะสม ส่งเสริมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆที่จ ำเป็นแก่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล ภำครัฐ
สนับสนุนงบประมำณให้แก่สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ประชำชนได้รับบริกำรที่ดีด้วยรถพยำบำลฉุกเฉิน
ที่ทำงทศบำลจัดให้ 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ขอบข่ำยและปริมำณของปัญหำ งบประมำณในกำรจัดกิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณี อำรยธรรม

ขอมของต ำบลมีอย่ำงจ ำกัด ไม่เพียงพอ ประชำชนบำงกลุ่มยังขำดกำรอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรรม ประเพณีที่



ส ำคัญของต ำบล ผลกระทบทำงกำรเมืองท ำให้บำงกิจกรรมไม่ได้ด ำเนินกำรจัด กำรประสำนงำนบำงหน่วยงำน
ไม่ให้ควำมร่วมมือ บุคลำกรทำงกำรศึกษำบำงคนยังไม่ได้รับกำรบรรจุท ำให้ขำดขวัญและก ำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำน 

- พ้ืนที่เป้ำหมำย  ต ำบลครบุรีใต้ หมู่ที่ 1-16 
- กลุ่มเปำหมำย ประชำชนต ำบลครบุรีใต้ 
-    กำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต มีวัฒนธรรมประเพณีที่จัดกิจกรรมเป็นประจ ำทุกปีอย่ำงต่อเนื่อง 

มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่เก่ำแก่ เลื่องลือและหลำกหลำย เพ่ือเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำได้รับกำรบรรจุเป็นข้ำรำชกำร กำรพยำยำมที่จะอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประ เพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่
ตลอดไป มีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆๆในกำรขอรับงบประมำณส ำหรับจัดกิจกรรม กำรเพิ่ม ศพด. ใน
เขต ต ำบลให้มำกข้ึนเพื่อรองรับเด็กในต ำบล 

 
 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ขอบข่ำยและปริมำณของปัญหำ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้ควำมส ำคัญน้อยในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ยังขำดกำรจัดเก็บขยะและวิธี
ก ำจัดขยะอย่ำงถูกวิธี ประชำชนบำงกลุ่มยังไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ล ำห้วยอยู่ในสภำพเสื่อมโทรม ประชำชนบำงกลุ่มพยำยำมที่จะท ำลำยสิ่งแวดล้อมในต ำบล เกิดภัย
ธรรมชำติท ำให้สภำพแวดล้อมเปลี่ยนไปไม่กลับสู่สภำพเดิมได้ กำรขอรับงบประมำณในกำรด ำเนินงำนบำง
หน่วยงำนไม่สำมำรถจัดสรรให้ทำงเทศบำลได้ 

- พ้ืนที่เป้ำหมำย  ต ำบลครบุรีใต้ หมู่ที่ 1-16 
- กลุ่มเป้ำหมำย ประชำชนต ำบลครบุรีใต้ 
-   กำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต กำรส่งเสริมและกำรร่วมมือกับหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำร

อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีล ำห้วยและล ำคลองไหลผ่ำนกลำงต ำบล ท ำให้มีควำมอุดม
สมบูรณ์ในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมตลอดปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรประชำสัมพันธ์กำรอนุรักษ์ 
 

 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของต ำบล กำรสร้ำงควำมตระหนักถึงภำวะโลกร้อนอันเกิดจำกกำรท ำลำย
สิ่งแวดล้อมจำกหน่วยงำนอื่น 

การพัฒนาด้านนโยบายแห่งรัฐ 
- ขอบข่ำยและปริมำณของปัญหำ ประชำชนยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในนโยบำยกำรพัฒนำต ำบล

ของผู้บริหำร ขำดกำรร่วมมือและกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ กำรขอรับงบประมำณไม่เข้ำใจใน
บทบำทหน้ำที่ของตนเองในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

- พ้ืนที่เป้ำหมำย  ต ำบลครบุรีใต้ หมู่ที่ 1-16 
- กลุ่มเป้ำหมำย ประชำชนต ำบลครบุรีใต้ 
-   กำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต รัฐบำลให้ควำมส ำคัญในกำรสนับสนุนโครงกำรต่ำงๆเพ่ือพัฒนำ

สังคมส่วนรวม กำรจัดสรรงบประมำณจำกรัฐบำลมีเพ่ิมมำกขึ้น เปิดโอกำสให้ประชำชนในต ำบลเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรงำนของ เทศบำล มีกำรเปิดเผยข้อมูลและปิดประกำศให้ทรำบทุกพ้ืนที่ กำรพัฒนำแหล่ง
ท่องเที่ยว 



- ขอบข่ำยและปริมำณของปัญหำ ขำดกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินกำรพัฒนำแหล่ง
ท่องเที่ยวรองรับกำรประชำคมอำเซียน ประชำชนบำงกลุ่มไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
งบประมำณในกำรด ำเนินกำรมีอยู่อย่ำงจ ำกัด ขนำดบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน 

- พ้ืนที่เป้ำหมำย  ต ำบลครบุรีใต้ หมู่ที่ 1-16 
- กลุ่มเป้ำหมำย ประชำชนต ำบลครบุรีใต้ 
-   กำรคำดกำรณ์ แนวโน้มในอนำคต ประเพณีที่จัดเป็นประจ ำทุกปีอย่ำงต่อเนื่องเป็นกำร

ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวในต ำบลสู่อำเซียน มีแหล่งท่องเที่ยวในต ำบลหลำยแห่ง เปิดโอกำสให้นักท่องเที่ยว
เข้ำมำเที่ยวและทัศนะศึกษำ ซึ่งถือเป็นกำรประชำสัมพันธ์กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวสู่อำเซียนไปในตัว 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์  

(SWOT ANALYSIS) 
 1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. กำรพัฒนำด้ำนคมนำคมที่สำมำรถบูรณำกำร
ร่วมกันท ำได้ 
2. มีโครงกำรก่อสร้ำงและมีควำมร่วมมือจำกส่วน
รำชกำรเข้ำมำช่วยเหลือในด้ำนสำธำรณูปโภค แหล่ง
ท่องเที่ยว และกำรขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรอย่ำง
สะดวก 
3. มีไฟฟ้ำใช้ครบทุกหมู่บ้ำน 
4. มีถนนลำดยำง ถนนคสล.และถนนลูกรัง 

1. ถนนช ำรุด ไม่ได้มำตรฐำน โดยเฉพำะฤดูฝนบำง
เส้นทำงไม่สำมำรถใช้กำรได้ 
2. เกิดอุกทกภัยในต ำบล ท ำให้ถนนได้รับควำม
เสียหำย 
3. กำรจรำจรไม่ปลอดภัยโดยเฉพำะจุดทำงแยกไม่มี
สัญญำณไฟจรำจร 
 
 

  
  

 

 
 

โอกาส อุปสรรค 
1. ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกส่วนรำชกำร
อ่ืนๆเป็นประจ ำ 
2. นโยบำยรัฐบำลให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรคมนำคม 
3. ประชำชนได้รับควำมสะดวกสบำยใน
ชีวิตประจ ำวันมำกขึ้น 
4. เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อ
ประโยชน์ให้กำรก่อสร้ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน 

1. โครงกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเป็นแหล่งหำ
ผลประโยชน์ของกลุ่มแสวงหำผลประโยชน์ท ำให้งำน
บำงงำนไม่ได้มำตรฐำนและประชำชนไม่ได้รับ
ประโยชน์เท่ำที่ควร 
2. ไม่ได้รับควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและ
สนับสนุนงบประมำณอย่ำงเพียงพอ 
3. กำรพัฒนำไม่กระจำยทั่วทุกพ้ืนที่ในต ำบล 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการลงทุน  
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งกองทุนหมู่บ้ำนอย่ำง
จริงจัง มีกำรก ำหนดมำตรฐำนและระเบียบปฏิบัติ
ภำยใต้กำรก ำกับดูแล 

1. กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเกษตรไม่มี
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงจริงจัง 
2. เกษตรกรขำดควำมเอำใจใส่ในกำรท ำกำรเกษตร 



2. ส่งเสริมให้ควำมรู้แก่เกษตรกรในกำรเพำะปลูกให้
เหมำะกับพ้ืนที่ 
3. จ ำหน่ำยหรือแปรรูปสินค้ำอย่ำงถูกต้องและ
เหมำะสมในแต่ละพ้ืนที่ 

3. ขำดกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ทำงกำรเกษตรที่ดี 
4. ขำดระบบกำรเชื่อมต่อเข้ำสู่ภำคกำรตลำดกำร
กระจำยสินค้ำไม่มีตลำดรองรับ 

โอกาส อุปสรรค 
1. มีกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรให้มีผลผลิตที่
มีคุณภำพและมีตลำดรองรับผลผลิต 
2. กำรสนับสนุนด้ำนทรัพยำกรต่ำง ๆ จำกทุก
หน่วยงำนมำเป็นเกณฑ์ในกำรประสำนควำม
ช่วยเหลือ 
3. มีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ือเกษตรกร 

1. เกษตรกรยังยึดติดกำรเพำะปลูกแบบเดิมๆไม่
ยอมรับสิ่งใหม่ ๆ 
2. ขำดกำรส่งเสริมให้ควำมรู้ด้ำนกำรท ำอำชีพเสริม
เพ่ิมข้ึน 
3. ชุมชนในพ้ืนที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรพัฒนำกำร
เกษตรน้อย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. รัฐบำลให้ควำมส ำคัญในกำรสนับสนุนโครงกำร
ต่ำงๆเพ่ือพัฒนำสังคมส่วนรวม 
2. กำรจัดสรรงบประมำณจำกรัฐบำลมีเพ่ิมมำกขึ้น 

1. ประชำชนยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในนโยบำย
กำรพัฒนำต ำบลของผู้บริหำร 
2. ขำดกำรร่วมมือและกำรประสำนงำนระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำงๆ 

โอกาส อุปสรรค 
1. เปิดโอกำสให้ประชำชนในต ำบลเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรงำนของ เทศบำล. 
2. มีกำรเปิดเผยข้อมูล และปิดประกำศให้ทรำบทุก
พ้ืนที่ 

1. กำรขอรับงบประมำณในกำรด ำเนินงำนยังได้รับ
ไม่เพียงพอ 
2. ประชำชนยังไม่เข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตนเอง
ในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 
 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด  
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ผู้บริหำรท้องถิ่นมีนโยบำยในกำรพัฒนำสังคม
และแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
2. ประชำชนเห็นควำมส ำคัญและมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
3. เน้นกำรพ่ึงพำตนเองตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. งบประมำณมีจ ำกัดท ำให้ขำดผู้ด ำเนินงำนที่มี
ควำมสำมำรถ 
2. ขำดกำรมีส่วนร่วมจำกผู้น ำในชุมชนในกำร
วำงแผนพัฒนำและแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนอย่ำง
จริงจัง 
3. ผู้น ำชุมชนยังไม่เข้ำถึงบทบำทหน้ำที่ของตนเอง 

โอกาส อุปสรรค 
1. นโยบำยของรัฐบำลให้ควำมส ำคัญต่อคุณภำพ
ชีวิตของประชำชน 

1. วัฒนธรรมและเทคโนโลยีเข้ำมำมีผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินชีวิตของประชำชน 



2. กำรพัฒนำที่ครอบคลุมทุกด้ำนจะต้องได้รับควำม
ร่วมมือจำกทุกภำคส่วน 
 

2. ทุกภำคส่วนยังไม่ให้ควำมส ำคัญกับด้ำนสังคมและ
ชุมชน 
3. ปัญหำเกิดข้ึนหลำยปัญหำ เช่น ยำเสพติด เป็นต้น 

 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีจัดกิจกรรมเป็นประจ ำทุก
ปีอย่ำงต่อเนื่อง 
2. มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่เก่ำแก่ เลื่องลือ
และหลำกหลำย ของต ำบลสะแกรำช 
3. บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรบรรจุเป็น
ข้ำรำชกำร 

1. งบประมำณในกำรจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี
ของต ำบลมีอย่ำงจ ำกัด และไม่เพียงพอ 
2. ประชำชนบำงกลุ่มยังขำดกำรอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท่ีส ำคัญของต ำบล 

โอกาส อุปสรรค 
1. กำรพยำยำมท่ีจะอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี
ของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 
2. มีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆในกำร
ขอรับงบประมำณส ำหรับจัดกิจกรรม 
3. กำรเพิ่ม ศพด. ในเขตต ำบลให้มำกข้ึนเพ่ือรองรับ
เด็กในต ำบล 

1. ผลกระทบทำงกำรเมืองท ำให้บำงกิจกรรมไม่ได้
ด ำเนินกำรจัด 
2.กำรประสำนงำนบำงหน่วยงำนไม่ให้ควำมร่วมมือ 
3. บุคลำกรทำงกำรศึกษำบำงคนยังไม่ได้รับกำร
บรรจุท ำให้ขำดขวัญและก ำลังใจกำรปฏิบัติงำน 

 

 
 
 
 

 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีจัดกิจกรรมเป็นประจ ำทุก
ปีอย่ำงต่อเนื่อง 
2. มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่เก่ำแก่ เลื่องลือ
และหลำกหลำย  
3. บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรบรรจุเป็น
ข้ำรำชกำร 

1. งบประมำณในกำรจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี
ของต ำบลมีอย่ำงจ ำกัด และไม่เพียงพอ 
2. ประชำชนบำงกลุ่มยังขำดกำรอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท่ีส ำคัญของต ำบล 

โอกาส อุปสรรค 
1. กำรพยำยำมท่ีจะอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี
ของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 
2. มีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆในกำร
ขอรับงบประมำณส ำหรับจัดกิจกรรม 
3. กำรเพิ่ม ศพด. ในเขตต ำบลให้มำกข้ึนเพ่ือรองรับ

1. ผลกระทบทำงกำรเมืองท ำให้บำงกิจกรรมไม่ได้
ด ำเนินกำรจัด 
2.กำรประสำนงำนบำงหน่วยงำนไม่ให้ควำมร่วมมือ 
3. บุคลำกรทำงกำรศึกษำบำงคนยังไม่ได้รับกำร
บรรจุท ำให้ขำดขวัญและก ำลังใจกำรปฏิบัติงำน 



เด็กในต ำบล 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการองค์กร และกิจการบ้านเมืองที่ดี 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. บุคลำกรในเทศบำลมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ 
2. มีงบประมำณในกำรสนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำรับ
กำรศึกษำ อบรม พัฒนำควำมรู้ 
3. มีกำรน ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
4. มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่ชัดเจน 

1. บุคลำกรบำงคนยังขำดควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
2. ผู้บริหำรและบุคลำกรไม่เข้ำใจกฎระเบียบในกำร
ปฏิบัติงำน 
3. กำรบริหำรยังขำดกำรประสำนงำนที่ดีและ
งบประมำณมีจ ำนวนจ ำกัด 

โอกาส อุปสรรค 
1. มีองค์กรอิสระคอยตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ปฏิบัติงำนของ อปท. 
3. กำรจัดโครงสร้ำงสำมำรถรองรับกับภำรหน้ำที่ได้
ตรงตำมสำยงำน 

1. กำรปฏิบัติงำนของ อปท. ยังเกิดกำรทับซ้อนใน
พ้ืนที่เดียวกัน 
2. ภำรกิจหน้ำที่ของ อปท. ได้รับกำรถ่ำยโอนมำก
เกินไป โดยที่ อปท.ยังไม่พร้อม 
3. บุคลำกรมีไม่เพียงพอในบำงต ำแหน่ง 
 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งกองทุนหมู่บ้ำนอย่ำง
จริงจัง มีกำรก ำหนดมำตรฐำนและระเบียบปฏิบัติ
ภำยใต้กำรก ำกับดูแล 
2. ส่งเสริมให้ควำมรู้แก่เกษตรกรในกำรเพำะปลูกให้
เหมำะกับพ้ืนที่ 
3. จ ำหน่ำยหรือแปรรูปสินค้ำอย่ำงถูกต้องในแต่ละพ้ืนที่ 

1. กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเกษตรไม่มี
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงจริงจัง 
2. เกษตรกรขำดควำมเอำใจใส่ในกำรท ำกำรเกษตร 
3. ขำดกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ทำงกำรเกษตรที่ดี 
4. ขำดระบบกำรเชื่อมต่อเข้ำสู่ภำคกำรตลำดกำร
กระจำยสินค้ำไม่มีตลำดรองรับ 

 
 

โอกาส อุปสรรค 
1. มีกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรให้มีผลผลิตที่
มีคุณภำพและมีตลำดรองรับผลผลิต 
2. กำรสนับสนุนด้ำนทรัพยำกรต่ำงๆจำกทุก
หน่วยงำนมำเป็นเกณฑ์ในกำรประสำนควำม
ช่วยเหลือ 
3. มีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ือเกษตรกร 

1. เกษตรกรยังยึดติดกำรเพำะปลูกแบบเดิมๆไม่
ยอมรับสิ่งใหม่ๆ 
2. ขำดกำรส่งเสริมให้ควำมรู้ด้ำนกำรท ำอำชีพเสริม
เพ่ิมข้ึน 
3. ชุมชนในพ้ืนที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรพัฒนำกำร
เกษตรน้อย 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ผู้บริหำรท้องถิ่นมีนโยบำยในกำรพัฒนำสังคม
และแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
2. ประชำชนเห็นควำมส ำคัญและมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

1. งบประมำณมีจ ำกัดท ำให้ขำดผู้ด ำเนินงำนที่มี
ควำมสำมำรถ 
2. ขำดกำรมีส่วนร่วมจำกผู้น ำในชุมชนในกำร
วำงแผนพัฒนำและแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนอย่ำง



3. เน้นกำรพ่ึงพำตนเองตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จริงจัง 
3. ผู้น ำชุมชนยังไม่เข้ำถึงบทบำทหน้ำที่ของตนเอง 

โอกาส อุปสรรค 
1. นโยบำยของรัฐบำลให้ควำมส ำคัญต่อคุณภำพ
ชีวิตของประชำชน 
2. กำรพัฒนำที่ครอบคลุมทุกด้ำนจะต้องได้รับควำม
ร่วมมือจำกทุกภำคส่วน 
 

1. วัฒนธรรมและเทคโนโลยีเข้ำมำมีผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินชีวิตของประชำชน 
2. ทุกภำคส่วนยังไม่ให้ควำมส ำคัญกับด้ำนสังคมและ
ชุมชน 
3. ปัญหำเกิดข้ึนหลำยปัญหำ เช่น ยำเสพติด เป็นต้น 

10.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชนในพื้นที่ 
2. กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพเพ่ือเป็นก ำลัง
ส ำคัญในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
3. กำรให้ควำมรู้ด้ำนสำธำรณสุขมูลฐำนแก่ อสม.
อย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสม 
4. ส่งเสริมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆที่จ ำเป็นแก่
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล 

1. บุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุขไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรของประชำชน 
2. กำรบริหำรงำนแบบบูรณำกำรร่วมกันยังขำด
งบประมำณในกำรด ำเนินงำน 
3. อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) ยังขำดควำมรู้ 
ควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

โอกาส อุปสรรค 
1. มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในทุกพ้ืนที่
เป็นโอกำสในกำรพัฒนำ 
2. ภำครัฐสนับสนุนงบประมำณให้แก่สำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) 
 

1. กำรด ำเนินงำนกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนภำยนอกยังไม่ได้รับควำมร่วมมือเท่ำท่ีควร 
2. กำรเกิดกำรระบำดของโรคระบำดใหม่ๆท่ีไม่
สำมำรถควบคุมได้ทัน 
3. ประชำชนขำดควำมรู้และไม่ใส่ใจ กำรป้องกัน
ตนเองต่อโรคระบำด 

 

 
11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ประเพณีท่ีจัดเป็นประจ ำทุกปีอย่ำงต่อเนื่องเป็น
กำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวในต ำบล 
2. มีแหล่งท่องเที่ยวในต ำบลหลำยแห่ง 

1. ขำดกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินกำร
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
2. ประชำชนบำงกลุ่มไม่ให้ควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 

โอกาส อุปสรรค 
1. มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลำยหลำยให้นักท่องเที่ยวเข้ำ
มำทัศนะศึกษำ 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
ตำมสถำนที่ต่ำง ๆ 

1. งบประมำณในกำรด ำเนินกำรมีอยู่อย่ำงจ ำกัด 
2. ขำดบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 



 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. กำรส่งเสริมและร่วมมือกับหน่วยงำนทุกภำคส่วน
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
2. มีล ำห้วยและส ำคลอง ไหลผ่ำนกลำงต ำบล ท ำให้
มีควำมอุดมสมบูรณ์ในกำรประกอบอำชีพ
เกษตรกรรมตลอดปี 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมพร้อม
ทำงด้ำนต่ำงๆในกำรประสำนงำนจำกหน่วยงำนอื่นๆ
ทั้งภำครัฐและเอกชน 

1. กำรบริหำรทรัพยำกรธรรมชำติ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ควำมส ำคัญน้อยในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
2. ยังขำดกำรจัดเก็บขยะและวิธีก ำจัดขยะอย่ำงถูก
วิธ ี
3. ประชำชนบำงกลุ่มยังไม่ให้ควำมร่วมมือในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
4. ล ำห้วยอยู่ในสภำพเสื่อมโทรม 

โอกาส อุปสรรค 
1. มีกำรประชำสัมพันธ์ในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของต ำบล 
2. กำรสร้ำงควำมตระหนักถึงภำวะโลกร้อนอันเกิด
จำกกำรท ำลำยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต 
3. ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจำกหน่วยงำน
อ่ืน 
4. มีกำรจัดท ำผังเมือง 

1. ประชำชนบำงกลุ่มพยำยำมที่จะท ำลำย
สิ่งแวดล้อมในต ำบล 
2. เกิดภัยธรรมชำติท ำให้สภำพแวดล้อมเปลี่ยนไปไม่
สำมำรถกลับสู่สภำพเดิมได้ 
3. กำรขอรับงบประมำณในกำรด ำเนินงำนบำง
หน่วยงำนไม่สำมรถจัดสรรให้ทำงเทศบำลได้ 

 

 
 
 



 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

2.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สร้าง
ความสามา
รถในการ
แข่งขัน 

 

1. ยุ
ทธศาสตร์
ด้านความ
มั่นคง 
 

6. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

 

5. 
ยุทธศาสตร์
การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

4.
ยุทธศาสตร์
การสร้าง
โอกาส 
ความเสมอ
ภาคและ
เท่าเทียม
กันทาง
สังคม 

 

3.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
และ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
คน 

 แผนพัฒ
นา
เศรษฐกิจ
ฉบับที่ 
12 

1.ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

2.ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล ้าใน
สังคม 
 

3.ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 

4.ยุทธศาสตร์ด้าน
การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 

5.ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 
 

6.ยุทธศาสตร์ด้านเพิ่ม
ประสิทธิภาพและธรร
มาภิบาลในภาครัฐ 
 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานและระบบโลจิ
สติกส์ 
 

8.ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 
 

9.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคเมือง
และพื นที่เศรษฐกิจ 
 

10.ยุทธศาสตร์ด้าน
การต่างประเทศ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
และภูมิภาค 
 

ยุทธศาส
ตร์กลุ่ม
จังหวัด 

1. ยุทธศาสตร์เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
เกษตรอุตสาหกรรม 
 

2. ยุทธศาสตร์ยกระดับการบริหาร
จัดการท่องเที่ยว อารยะธรรม ไหม 
และการค้าชายแดนเชื่อมโยงกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 
Logisticเชื่อมโยงในภูมิภาคและ
ประเทศอาเซียน 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

1.พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
การเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัว
โลกและฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
 

2.พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 

3.พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือ
สร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื นท่ี 
 

4.พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่การเป็น
เมืองน่าอยู่ 
 

1.1พัฒนาคุณภาพปัจจัยการ
ผลิต ประสิทธิภาพการผลิต
และผลิตภาพภาคเกษตรกรรม
เพ่ืออาหาหารปลอดภัย 
 

1.2 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจ
(Cluster)อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าและพัฒนา
มาตรฐานสินค้าสู่สากล 
 

1.3พัฒนาการสร้างตรา
สินค้า
(Branding)ศักยภาพทาง
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ 
 

1.4 ส่งเสริมการแปรรูป
สินค้าเกษตรเพ่ือเป็น
พลังงานทดแทนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

2.1 พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร้าง
พื นฐานด้านการคมนาคมขนส่งใน
จังหวัดและไปสู่ภูมิภาคอินโดจีน 
 

2.1 พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกและ
กฎระเบียบที่สนับสนุนระบบโลจิ
สติกส์การค้าและการลงทุน 
 

2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ผู้ประกอบการ SMEsด้านโลจิสติกส์ 
การค้าและการลงทุน เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 

2.4 พัฒนาฐานข้อมูลและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านโลจิสติกส์ การค้าและ
การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 

3.1พัฒนาปัจจัยพื นฐานการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดสู่ภูมิภาคและประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
 

4.1 ส่งเสริมการ
บริการ
สาธารณสุขและ
สุขภาพ
ประชาชนให้
แข็งแรง 
 

4.2 พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และการเข้าถึง
การศึกษา 
 

4.3 ส่งเสริมศาสนา 
จริยธรรม คุณธรรม 
ศิลปะและวัฒนธรรม
อันดี 
 

4.5 ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
ผู้พิการทุพพลภาพ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
และเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น 

 

4.4 สร้างงาน รายได้ 
และพัฒนาองค์ความรู้
และทักษะแรงงาน 
 

5.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการ
บริหารจัดการน ้าอย่างบูรณำกำร 
 

6.ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความ
มั่นคงของบ้านเมือง 
 

1.5 พัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมสะอาด
อย่างเป็นระบบ 
 

3.2 ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว
ตลอดทั งปี 
 

3.3 พัฒนาศักยภาพการผลิติและ
การหาช่องทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ไหมและเครื่องปั้นดินเผา
ด่านเกวียน 
 

3.4 พัฒนา
บุคลากรและการ
ให้บริการ
ท่องเที่ยว 
 

3.5 วิจัยและพัฒนา
ประสิทธิภาพทาง
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของจังหวัด 
 

4.6 เสริมสร้างจิตส้านึก
สาธารณะและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม อย่าง
ยั่งยืน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ของ อปท.
ในเขต
จังหวัด 

1. ยุทธศาสตร์
การสานต่อ
แนวทาง
พระราชด้าริ 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม 
 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา – วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
 

6. ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้าง
พื นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท. 

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื นฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และส่งเสริมการลงทุน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย การ
ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการองค์กรและ
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและการกีฬา 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวและนันทนาการ 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน 

5.1 พัฒนาฟื้นฟู
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
ที่มีคุณภาพและ
สะอาด 
 

5.2 บริหารจัดการน ้า 
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
พัฒนาแหล่งน ้าผิวดิน
และใต้ดิน เพ่ิมอุปโภค
บริโภคเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม 
 

6.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขของชาติ 
 

5.4 สนับสนุนเกษตรกร
ท้าแหล่งน ้าในไร่นา 
พร้อมผันน ้าจากกลุ่มน ้า
อ่ืนๆ และสร้างระบบ
โครงข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

5.3 พัฒนาระบบ
ชลประทานและจัดหา
แหล่งน ้าต้นทุน
เพียงพอ และมี
คุณภาพต่อการใช้
ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

5.5 สร้างความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการใช้น ้า 
การตะหนักถึงคุณค่า
น ้า และอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
แหล่งน ้าอย่างมีส่วน
ร่วม 
 

5.6 วิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้
และข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า 
 

6.2 การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
และป้องกันปราบปราม
ยาเสพติด 
 

6.3 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภัยพิบัติ
สาธารณะ 
 

6.4 ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) 
 

6.5 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสาธรณสุข 
 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี
 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

10. ยุทธศาสตร์ด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการ
พัฒนา อปท. 

1.1 จัดให้มี ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา ถนน 
สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน ้า 
ทางระบายน ้าในต้าบล 
1.2 จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ 
1.3 พัฒนาระบบการจราจร 
1.4 การสาธารณูปการและการ
ก่อสร้างอ่ืนๆ(ไฟฟ้า) 
1.5 พัฒนาจัดหาน ้าเพ่ืออุปโภค
บริโภค 
1.6 พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร 
1.7 การผังเมืองท้องถิ่น 

2.1 ฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพ สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ ส่งเสริมอาชีพ 
พัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่สินค้า
ชุมชน 
2.2 เสริมสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด้าริ 

3.1 รณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ปลูกจิตรส้านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
3.2 ส่งเสริม
สนับสนุนและ
พัฒนาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเพื่อ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

4.1 การป้องกันและ
แก้ไขการแพร่ระบาด
ปัญหายาเสพติด 
4.2 การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/
ลดอุบัติเหตุจราจร 

5.1 พัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
ต้าบลให้มีศักยภาพ
เพ่ิมขึ น 
5.2 ส่งเสริมกิจการ
โรงเรียน 

6.1 การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การสนับสนุนและส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
6.2 ส่งเสริมดนตรีไทย ดนตรี
พื นเมือง 

7.1 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
7.2 เพ่ิมช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน 

8.1 พัฒนาระบบและศักยภาพ
การผลิต/ผลผลิตด้านเกษตร
อินทรีย์ 
8.2 สร้างความเข้มแข็งด้าน
เกษตรกรรม 

9.1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการสังคม
สงเคราะห์เด็ก สตรี 
คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ติดเชื อ HIV 

10.1 การสาธารณสุข การสร้าง
สุขภาพ การรักษาพยาบาล การ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรค
ระบาดและโรคไม่ติดต่อ  
10.2  ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา 

11.1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

12.1 การจัดการ การบ้ารุงรักษา และการเพ่ิม
พื นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
12.2 การก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน ้าเสีย
ในชุมชน 
12.3การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆใน
ท้องถิ่นและชุมชน 

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร 



ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

3.1ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

วิสัยทัศน์การพัฒนา  (Vision) 
“ส่งเสริมการศึกษา  อนามัยดีถ้วนหน้า  สังคมดีมีพัฒนา  ชาวประชาไม่ยากจน” 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 1. พันธกิจ (Mission) 

1) ส่งเสริมกำรศึกษำและพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
2) ส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
3) ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
4) ส่งเสริมอนำมัยชุมชนและกำรกีฬำ 
5) ส่งเสริมกำรมีรำยได้ พัฒนำอำชีพ 
6) พัฒนำด้ำนกำรเกษตร 
7) ป้องกัน แก้ไขปัญหำยำเสพติด 
8) ก่อสร้ำงถนน เส้นทำงคมนำคม โครงสร้ำงพื้นฐำน 
9) พัฒนำแหล่งน้ ำ 
10) บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
11) ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
12) รักษำสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 

 2. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 
1) นักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียนในต ำบลได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
2) ประชำชนมีอำชีพ รำยได้และคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
3) ประชำชนมีสุขภำพดี ปลอดยำเสพติด อยู่ร่วมกันอย่ำงมีสุข 
4) สิ่งแวดล้อมได้รับกำรดูแลอย่ำงยั่งยืน 
5) กำรคมนำคมทั้งทำงบกและทำงน้ ำมีควำมสะดวกปลอดภัย 
6) ส่งเสริม บ ำรุงรักษำศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
7) บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองตำมหลักธรรมำภิบำล 
8) พัฒนำกำรเกษตรอินทรีย์ 
9) เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรดูแลอย่ำงทั่วถึง 
10) พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน/แนวทางการพัฒนา 
 เทศบำลต ำบลครบุรีใต้ ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเป็น 12 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และ 28 
แผนงำน/แนวทำงกำรพัฒนำ  ดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน/แนวทาง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

1. จัดให้มี ก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บ ำรุงรักษำ ถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อ
ระบำยน้ ำ ทำงระบำยน้ ำในต ำบล  
–แผนงำนเคหะชุมชน 
2. จัดหำเครื่องมือและอุปกรณ์ 
–แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป,รักษำคสม
งบภำยใน,สำธำรณสุข,กำรเกษตร,เคหะ
ชุมชน,กำรศึกษำ,สังคมสงเครำะห์ 
3. พัฒนำระบบกำรจรำจร 
–แผนงำนเคหะชุมชน 
4. กำรสำธำรณูปกำรและกำรก่อสร้ำง
อ่ืน ๆ (ไฟฟ้ำ)  
–แผนงำนเคหะชุมชน 
5. พัฒนำจัดหำน้ ำเพื่ออุปโภคบริโภค–
แผนงำนเคหะชุมชน 
6. พัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร-
แผนงำนเคหะชุมชน 
7. กำรผังเมืองท้องถิ่น 
–แผนงำนเคหะชุมชน 

เ ท ศ บ ำ ล
ต ำบลครบุรี
ใต้ 

หน่วยงำนอื่น 

2 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมกำรลงทุน 

 

ด้ำน
เศรษฐกิจ 
และ
ส่งเสริม
กำรลงทุน 

 

๑ .ฝึกอบรมกลุ่มอำชีพ สนับสนุนกลุ่ม
อำชีพ ส่งเสริมอำชีพ พัฒนำและสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้แก่สินค้ำชุมชน 
-แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
,เคหะและชุมชน,สังคมสงเครำะห์ 
๒. เสริมสร้ำงเศรษฐกิจพอเพียงตำม
แนวพระรำชด ำริ 

-  แผนงำนกำรเกษตร 

เ ท ศ บ ำ ล
ต ำบลครบุรี
ใต้ 

หน่วยงำนอื่น 

 
 

 



 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน/แนวทาง หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

3 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรส่งเสริม
คุณภำพชีวิตที่ดี และ
อยู่ร่วมกันอย่ำงเป็น
สุข 

ก ำ ร พั ฒ น ำ ก ำ ร
ส่ ง เส ริ ม คุณ ภ ำพ
ชี วิ ต ที่ ดี  แ ล ะอ ยู่
ร่วมกันอย่ำงเป็นสุข 

๑. รณรงค์และ
ประชำสัมพันธ์เพ่ือปลูก
จิตรส ำนึกด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม แก่ประชำชนใน
ท้องถิ่น 
-แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน,
แผนงำนกำรศำสนำฯ
,สังคมสงเครำะห์,เคหะ
และชุมชน 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนำกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน,รักษำ
ควำมสงบภำยใน,สังคม
สงเครำะห์ 

เทศบำลต ำบลคร
บุรีใต้ 

หน่วยงำน
อ่ืน 

4 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำรจัด
ระเบียบสังคม กำร
รักษำควำมสงบ
เรียบร้อย กำร
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด 

ด้ำนกำรจัดระเบียบ
สั งคม  กำรรักษ ำ
ควำมสงบเรียบร้อย 
ก ำรป้ อ งกั น แล ะ
แก้ไขปัญหำยำเสพ
ติด 

๑. กำรป้องกันและแก้ไข
กำรแพร่ระบำดปัญหำยำ
เ ส พ ติ ด -แ ผ น ง ำ น
สำธำรณสุข 
๒. กำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย/ลดอุบัติเหตุ
จ รำจร -แผน งำน รั กษ ำ
ควำมสงบภำยใน 

เทศบำลต ำบลคร
บุรีใต้ 

หน่วยงำน
อ่ืน 

5 ยุ ท ธ ศ ำส ต ร์ ก ำ ร
พั ฒ น ำ ด้ ำ น
กำรศึกษำ  

 

ด้ำนกำรศึกษำ  

 

๑. พัฒนำศูนย์พัฒนำเด็ก
เ ล็ ก ข อ ง ต ำ บ ล ใ ห้ มี
ศักยภำพเพ่ิมขึ้น-แผนงำน
กำรศึกษำ,เคหะชุมชน 
2. ส่งเสริมกิจกำรโรงเรียน 

-แผนงำนกำรศึกษำ 

เทศบำลต ำบลคร
บุรีใต้ 

หน่วยงำน
อ่ืน 

 
 



 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน/แนวทาง หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

6 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
จำรีตประเพณี ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

 

ศิลปะ วัฒนธรรม 
ข น บ ธรรม เนี ย ม 
จำรีตประเพณี ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

๑. กำรอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น กำร
สนับสนุนและส่งเสริมให้
ประชำชนในท้องถิ่นจัด
กิจกรรมทำง
พระพุทธศำสนำ-แผนงำน
กำรศึกษำ,บริหำรงำนทั่วไป 
๒. ส่งเสริมดนตรีไทย ดนตรี
พ้ืนเมือง-แผนงำนกำรศึกษำ 

 

เ ท ศ บ ำ ล
ต ำบลครบุรีใต้ 

หน่วยงำน
อ่ืน 

7 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร
องค์กรและกิจกำร
บ้ำนเมืองทีดี่ 

กำรบริหำรจัดกำร
องค์กรและกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ด ี

๑ . ก ำ ร บ ริ ห ำ ร กิ จ ก ำ ร
บ้ ำ น เมื อ งที่ ดี -แ ผ น ง ำ น
บริหำรงำนทั่วไป,เคหะชุมชน
,สังคมสงเครำะห์ 
๒. เพ่ิมช่องทำงในกำรรับรู้
ข้ อ มู ล ข่ ำ ว ส ำ ร ใ ห้ แ ก่
ป ร ะ ช ำ ช น  -แ ผ น ง ำ น
บริหำรงำนทั่วไป,เคหะชุมชน 

 

เ ท ศ บ ำ ล
ต ำบลครบุรีใต้ 

หน่วยงำน
อ่ืน 

8 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำร
ส่งเสริมอำชีพและ
พัฒนำเกษตร
อินทรีย์ 

กำรพัฒนำด้ำนกำร
ส่งเสริมอำชีพและ
พั ฒ น ำ เ ก ษ ต ร
อินทรีย์ 

๑. พัฒนำระบบและ
ศักยภำพกำรผลิต/ผลผลิต
ด้ำนเกษตรอินทรีย์-แผนงำน
กำรเกษตร 
๒.สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำน
เกษตรกรรม-แผนงำน
กำรเกษตร 

 

เ ท ศ บ ำ ล
ต ำบลครบุรีใต้ 

หน่วยงำน
อ่ืน 

9 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์ 

กำรพัฒ นำสั งคม
และค วำมมั่ น ค ง
ของมนุษย์ 

1. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
และกำรสังคมสงเครำะห์เด็ก 
สตรี คนชรำ ผู้ด้อยโอกำส
และผู้ติดเชื้อ HIV-แผนงำน
สังคมสงเครำะห์,กำรศึกษำ 

 

เ ท ศ บ ำ ล
ต ำบลครบุรีใต้ 

หน่วยงำน
อ่ืน 

 



 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน/แนวทาง หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงา

น
สนับสนุน 

10 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
สำธำรณสุขและ
กำรกีฬำ 

 

กำรพัฒนำด้ำน
สำธำรณสุขและ
กำรกีฬำ 

 

1. กำรสำธำรณสุข กำรสร้ำง
สุขภำพ กำรรักษำพยำบำล 
กำรป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ/โรคระบำดและ
โรคไม่ติดต่อ-แผนงำน
สำธำรณสุข,งบกลำง,เคหะ
ชุมชน-กำรเกษตร 

2. ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกีฬำ 
-แผนงำนกำรศำสนำฯ,เคหะ

ชุมชน 
 

เทศบำลต ำบลคร
บุรีใต้ 

หน่ วยงำ
นอื่น 

11 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำร
ท่องเที่ยวและ
นันทนำกำร 

ก ำ ร พั ฒ น ำ ก ำ ร
ท่ อ ง เที่ ย ว แ ล ะ
นันทนำกำร 

1. กำรพัฒนำแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

-แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
,เคหะชุมชน 

เทศบำลต ำบลคร
บุรีใต้ 

หน่ วยงำ
นอื่น 

12 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำร
อนุรักษ์ พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ให้
เกิดควำมสมดุล
อย่ำงยั่งยืน 

 

กำรพัฒนำด้ำนกำร
อนุรักษ์ พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ให้
เกิดควำมสมดุล
อย่ำงยั่งยืน 

 

1. กำรจัดกำร กำร
บ ำรุงรักษำ และกำรเพ่ิม
พ้ืนที่ป่ำไม้ กำรใช้
ประโยชน์จำกป่ำไม้ที่ดิน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม-แผนงำน
กำรเกษตร,เคหะชุมชน 

2. กำรก ำจัดขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูลและน้ ำเสียในชุมชน 

-แผนงำนสำธำรณสุข 
3. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

และมลพิษต่ำง ๆ ใน
ท้องถิ่นและชุมชน 

-แผนงำนกำรเกษตร 
 

เทศบำลต ำบลคร
บุรีใต้ 

หน่ วยงำ
นอื่น 

 
 



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.1     ก่อสร้าง   ปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซม   ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน ้า ทางระบายน ้าในต้าบล

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการลงทุน
      2.1 ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาและสร้างความเข้มแข็มให้แก่สินค้าชุมชน

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
     3.1 รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกจิตส้านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ประชาชนในท้องถ่ิน

     3.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     4.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด
     4.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจร
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลป วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
     6.1 การอนุรักษ์ประเพณืวัฒนธรรมท้องถ่ิน การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

     6.2 ส่งเสริมดนตรีไทย ดนตรีพื นเมือง
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร และกิจการบ้านเมืองท่ีดี
    7.1 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
    7.2 เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
      8.1 พัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์

9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

10.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

    10.1 การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ /โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ

11.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและนันทนาการ
       11.1 พัฒน่าแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
12.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน
       12.1 การจัดการ การบ้ารุงรักษา และการเพ่ิมพื นท่ีป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       12.2 การก้าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน ้าเสียในชุมชน
       12.3 การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆในท้องถ่ินและชุมชน

      1.2    จัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์  
      1.3    พัฒนาระบบการจราจร

      1.5 พัฒนาจัดหาน ้าเพ่ืออุปโภค-บริโภค

      8.2 สร้างความเข้มแข็งด้านเกษตรกรรม

    10.2 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา

      1.4  การสาธารณูปการและการก่อสร้างอ่ืนๆ ( แนวทางการพัฒนา  ขยายเขตไฟฟ้า  และไฟฟ้าสาธารณะ )

     5.1 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กของต้าบลให้มีศักยภาพเพ่ืมขึ น
     5.2 ส่งเสริมกิจการโรงเรียน

      1.6 พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร
      1.7 การผังเมืองท้องถ่ิน

      2.2 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด้าริ

     9.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเช่ือ HIV 



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

คอนกรตีเสรมิ

เหล็กภายใน

ต าบล หมูท่ี ่1 - 

16

เพือ่การสญัจร 

คมนาคมไดส้ะดวก

ซอ่มแซมถนนค

สล.ภายในต าบล

 มพีืน้ผวิไมน่อ้ย

กวา่ 7,200 ตร.ม.

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การสญัจร 

ลดการเกดิ

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง

2 โครงการ

ซอ่มแซม

ถนนลาดยาง

ภายในต าบล 

หมูท่ี ่1 - 16

เพือ่การสญัจร 

คมนาคมไดส้ะดวก

ซอ่มแซม

ถนนลาดยาง

ภายในต าบล มี

พืน้ผวิไมน่อ้ย

กวา่ 9,600 ตร.ม.

4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การสญัจร 

ลดการเกดิ

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง

3 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

หนิคลกุภายใน

ต าบล หมูท่ี ่1 - 

16

เพือ่การสญัจร 

คมนาคมไดส้ะดวก

ซอ่มแซมถนน

หนิคลกุภายใน

ต าบลมพีืน้ผวิ

ไมน่อ้ยกวา่ 

52,800 ตร.ม.

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การสญัจร 

ลดการเกดิ

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

ที่

หนว่ยงาน

ที่

รบัผดิชอ

บ

โครงการ

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ผลลพัธท์ ี่

คาดวา่จะ

ไดร้บั

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

ตวัชีว้ดั 

(KPI)

      - แผนงานเคหะและชมุชน

วตัถปุระสงค์

รายละเอยีดโครงการพฒันา

งบประมาณทีผ่า่นมา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

4 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กสาย

บา้นนายแสง 

หยน่ครบรุ ีหมูท่ี ่1

เพือ่การสญัจร 

คมนาคมไดส้ะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

320 เมตร หนา

เฉลีย่ 0.125 

เมตร หรอืคดิ

เป็นพืน้ที่

กอ่สรา้งถนน 

คสล.ไมน่อ้ยกวา่

 1,280 ตร.ม.

704,000 704,000 704,000 704,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การสญัจร 

ลดการเกดิ

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง

5 โครงการ

กอ่สรา้งสะพาน

คอนกรตีขา้ม

คลอง

ชลประทานโกรก

มะคา่ หมูท่ี ่1

เพือ่การสญัจร 

คมนาคมไดส้ะดวก

สะพานคอนกรตี

 กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 15 เมตร

783,000 783,000 783,000 783,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การสญัจร 

ลดการเกดิ

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง

6 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลกูรังเพือ่

การเกษตร หมูท่ี ่1

เพือ่การสญัจร 

คมนาคมไดส้ะดวก

ถนนลกูรัง กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

800 เมตร หนา 

0.15 เมตร  ผวิ

จราจร 3,200 

ตร.ม.

256,000 256,000 256,000 256,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การสญัจร 

ลดการเกดิ

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

7 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กสาย

บา้นนายศภุ

สวัสดิ-์บา้นนาย

ด ารงค ์สาย

เพือ่การสญัจร 

คมนาคมไดส้ะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 2.40 เมตร ยาว

 5 เมตร ผวิ

จราจร 1,200  

ตร.ม.

660,000 660,000 660,000 660,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การสญัจร 

ลดการเกดิ

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง

8 โครงการ

ปรับปรงุ

ซอ่มแซม

ถนนลาดยาง

สายหนองโสน 

หมูท่ี ่1 - คลอง

เพือ่การสญัจร 

คมนาคมไดส้ะดวก

ปรับปรงุ

ซอ่มแซม

ถนนลาดยาง 

พืน้ทีร่วมไม่

นอ้ยกวา่ 4,200

 ตร.ม

2,583,000 2,583,000 2,583,000 2,583,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การสญัจร 

ลดการเกดิ

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง

9 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็ก

ภายในบา้นหนอง

โสน  หมูท่ี ่1

เพือ่การสญัจร 

คมนาคมไดส้ะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 6 เมตร ยาว 

1,000 เมตร 

หนาเฉลีย่ 0.15 

เมตร หรอืคดิ

เป็นพืน้ที่

กอ่สรา้งถนน 

คสล.ไมน่อ้ยกวา่

 6,000 ตร.ม.

3,690,000 3,690,000 3,690,000 3,690,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การสญัจร 

ลดการเกดิ

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

10 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กสาย

บา้นนางสมนกึ 

แขมพรมราช - 

คลองชลประทาน

 หมูท่ี ่1

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคมไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 5 เมตร ยาว 

230 เมตร หนา

เฉลีย่ 0.125 

เมตร หรอืคดิ

เป็นพืน้ที่

กอ่สรา้งถนนค

สล.ไมน่อ้ยกวา่ 

1,150 ตร.ม.

632,500 632,500 632,500 632,500 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การสญัจร 

ลดการเกดิ

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง

11 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กสาย

บา้นนายมงคล  

ดมุครบรุ ี- บา้น

นายภวัต หยมิคร

บรุ ีหมูท่ี ่1

เพือ่ใหป้ระชาชน

ในหมูบ่า้นไดม้ี

ถนนส าหรับใชใ้น

การคมนาคม ได ้

อยา่งสะดวกขึน้

ถนนคสล.  กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

300 เมตร ผวิ

จราจร 1,200 

ตร.ม.

756,000 756,000 756,000 756,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การสญัจร 

ลดการเกดิ

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง

12 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

ภายในบา้นหนอง

โสน  หมูท่ี ่1

เพือ่การระบายน ้า 

ป้องกนัน ้าทว่ม

กอ่สรา้งราง

ระบายน ้า

ภายในหมูบ่า้น

300,000 300,000 300,000 300,000 ระบายน ้าได ้

รอ้ยละ 80

สามารถ

ระบายน ้าได ้

ดขี ึน้ไมม่นี ้า

ทว่มขงั

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

13 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคันดนิพรอ้ม

ลงลกูรังสาย

ประปา-

ชลประทาน หมูท่ี่

 1

เพือ่ใหม้คีวาม

สะดวกในการ

สญัจรและขนสง่

สนิคา้เกษตร

ถนนคันดนิกวา้ง

 4 เมตร ยาว 

300 เมตร หนา 

0.50 เมตร

96,000 96,000 96,000 96,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การสญัจร 

ลดการเกดิ

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง

14 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กสาย

บา้นนายอนันต ์- 

นางสาคร หมูท่ี ่1

เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดม้ถีนนส าหรับ

ใชใ้นการคมนาคม

ไดอ้ยา่งสะดวก

ถนนคสล.  กวา้ง

 5 เมตร ยาว 

170 เมตร ผวิ

จราจร 850 ตร.ม.

467,500 467,500 467,500 467,500 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การสญัจร 

ลดการเกดิ

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง

15 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กสาย

บา้นนาย

สมเกยีรต ิ 

ทองครบรุ ีหมูท่ี ่1

เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดม้ถีนนส าหรับ

ใชใ้นการคมนาคม

 ไดอ้ยา่งสะดวก

ถนนคสล.  กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

100 เมตร ผวิ

จราจร 400 ตร.ม.

252,000 252,000 252,000 252,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การสญัจร 

ลดการเกดิ

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง

16 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็ก สาย

บา้นนายถนอม  

ดอกรัง  หมูท่ี ่1

เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดม้ถีนนส าหรับ

ใชใ้นการคมนาคม

ไดอ้ยา่งสะดวก

ถนนคสล.  กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

100 เมตร ผวิ

จราจร 400 ตร.ม.

252,000 252,000 252,000 252,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การสญัจร 

ลดการเกดิ

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

17 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กสาย

บา้นนายสะอิง้   

นาคะ หมูท่ี ่1

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม

ถนนคสล. กวา้ง

 3 เมตร ยาว 

160 เมตร ผวิ

จราจร 480 ตร.ม.

302,400 302,400 302,400 302,400 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การสญัจร 

ลดการเกดิ

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง

18 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กสาย

บา้นนางแผน 

พลครบรุ ีหมูท่ี ่1

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 5 เมตร ยาว 

100 เมตร หนา

เฉลีย่ 0.125 

เมตร หรอืคดิ

เป็นพืน้ที่

กอ่สรา้งถนนค

สล.ไมน่อ้ยกวา่ 

500 ตร.ม.

225,000 225,000 225,000 225,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การสญัจร 

ลดการเกดิ

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง

19 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคันดนิพรอ้ม

ลงลกูรังสายสระ

ลงุแสง หมูท่ี ่1

เพือ่ใหม้คีวาม

สะดวกในการ

สญัจรและขนสง่

สนิคา้เกษตร

ถนนคันดนิ กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

300 เมตร หนา 

0.50 เมตร

96,000 96,000 96,000 96,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การสญัจร 

ลดการเกดิ

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

20  โครงการ

กอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิ

เหล็กสายบา้น

นายไสว ฝาย

ส าโรง หมูท่ี ่1

เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดม้ถีนนส าหรับ

ใชใ้นการคมนาคม

 ไดอ้ยา่งสะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 3 เมตร ยาว 

170 เมตร ผวิ

จราจร 510 ตร.ม.

321,300 321,300 321,300 321,300 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การสญัจร 

ลดการเกดิ

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง

21 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กสาย

ศาลากลางบา้น - 

 หนา้โรงเรยีน 

หมูท่ี ่1

เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดม้ถีนนส าหรับ

ใชใ้นการคมนาคม

 ไดอ้ยา่งสะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 4.50 เมตร ยาว

 200 เมตร ผวิ

จราจร 900 ตร.ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การสญัจร 

ลดการเกดิ

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง

22 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กสาย

ขา้งโรงเรยีน - 

ล าน ้ามลู  หมูท่ี ่1

เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดม้ถีนนส าหรับ

ใชใ้นการคมนาคม

ไดอ้ยา่งสะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 4.50 เมตร ยาว

 300 เมตร ผวิ

จราจร 1,350 

ตร.ม.

900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การสญัจร 

ลดการเกดิ

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง

23 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กสาย

บา้นนางกิง่รัตน ์ 

รวมส าโรง หมูท่ี ่1

เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดม้ถีนนส าหรับ

ใชใ้นการคมนาคม

ไดอ้ยา่งสะดวกขึน้

ถนนคสล. กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

360 เมตร ผวิ

จราจร 1,440 

ตร.ม.

792,000 792,000 792,000 792,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การสญัจร 

ลดการเกดิ

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

24 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กสาย

บา้นนายธงชัย  

มดุครบรุ ีหมูท่ี ่1

เพือ่ใหป้ระชาชน

มถีนนส าหรับใช ้

ในการคมนาคม

ไดอ้ยา่งสะดวกขึน้

ถนนคสล. กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

400 เมตร  ผวิ

จราจร 1,600 

ตร.ม.

880,000 880,000 880,000 880,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การสญัจร 

ลดการเกดิ

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง

25 โครงการ

กอ่สรา้งลานตาก

ผลผลติทาง

การเกษตร หมูท่ี ่1

เพือ่ใหป้ระชาชน

ในหมูบ่า้นไดใ้ช ้

ส าหรับตาก

พชืผลทาง

การเกษตร

ลานตาก คสล. 

กวา้ง 50 เมตร 

ยาว 60 เมตร มี

พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่

 3,000 ตร.ม.

440,000 440,000 440,000 440,000 ประชาชน

ไดใ้ชป้ระ

โชยนร์อ้ยละ

 80

ประชาชนมี

พืน้ทีส่ าหรับ

ตากพชืผล

ทาง

การเกษตร

กองชา่ง

26 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็ก

ภายในบา้นสระ

ผักโพด หมูท่ี ่2

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนคสล.  กวา้ง

 5 เมตร ยาว 

320 เมตร ผวิ

จราจร 1,600 

ตร.ม.

800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

27 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยางสาย

โรงเรยีนสระผัก

โพด-หนองกบู 

หมูท่ี ่2

เพือ่ใหป้ระชาชน

ในหมูบ่า้นไดม้ี

ถนนส าหรับใชใ้น

การคมนาคม ได ้

อยา่งสะดวก

ถนนลาดยางผวิ

เรยีบ กวา้ง 4  

เมตร ยาว 500  

เมตร ผวิจราจร 

2,000  ตร.ม.

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกและมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

28 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กสาย

ประปาสระผัก

โพด  หมูท่ี ่ 2

เพือ่ใหป้ระชาชน

ในหมูบ่า้นไดม้ี

ถนนส าหรับใชใ้น

การคมนาคม ได ้

อยา่งสะดวก

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็ก กวา้ง

 4  เมตร ยาว 

200  เมตร ผวิ

จราจร 800  ตร.

ม.

440,000 440,000 440,000 440,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกและมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว

กองชา่ง

29 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

บา้นสระผักโพด 

 หมูท่ี ่ 2

เพือ่การระบายน ้า

ภายในหมูบ่า้น

ป้องกนัน ้าทว่ม

รางคอนกรตี 

กวา้ง 0.5 เมตร 

ยาว  120  เมตร

180,000 180,000 180,000 180,000 ระบายน ้าได ้

รอ้ยละ 80

ไมป่ระสบ

ปัญหาน ้า

ทว่มขงั

ภายใน

หมูบ่า้น

กองชา่ง

30 โครงการ

กอ่สรา้งสะพาน

คอนกรตีขา้ม

คลอง

ชลประทานสระ

ผักโพด-ป่า

เพือ่ใหม้คีวาม

สะดวกในการ

สญัจรและขนสง่

สนิคา้เกษตร

สะพานคอนกรตี

 กวา้ง 4  เมตร 

ยาว 15  เมตร

783,000 783,000 783,000 783,000 ประชาชน

ไดใ้ช ้

ประโยชน ์

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการสญัจร

กองชา่ง

31 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง

สายบา้นนาง

คะนงึ  ทราบ

จังหรดี  หมูท่ี ่ 2

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนลาดยาง

แบบผวิเรยีบ 

กวา้ง 3  เมตร 

ยาว 30  เมตร 

ผวิจราจร 90  

ตร.ม.

45,000 45,000 45,000 45,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกและมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

32 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กสาย

โปรง่ลกูฟ้า หมูท่ี่

 3

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม

ถนนคสล. กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

200 เมตร ผวิ

จราจร 800 ตร.ม.

440,000 440,000 440,000 440,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชนมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว

กองชา่ง

33 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

หนิคลกุบา้น

คลองยาง-บา้น

คอกชา้ง

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม

ถนนหนิคลกุ 

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 4,500 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชนมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว

กองชา่ง

34 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง

สายบา้นดอนทะ

ยงู หมูท่ี ่3

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม

ถนนลาดยางผวิ

เรยีบ กวา้ง 6  

เมตร ยาว 2,600

  เมตร ผวิจราจร

 15,600  ตร.ม.

7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชนมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว

กองชา่ง

35 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

สายคลองยาง - 

คุม้ครอง

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม

ซอ่มแซมถนน 

ยาว 1,000 เมตร

 กวา้ง 6 เมตร 

ปรมิาณผวิจราจร

 6,000 ตร.ม

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชนมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

36 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

สายคลองยาง-

หนองโสน

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนลาดยาง 

ปรมิาณผวิจราจร

 ซอ่มแซม 850 

ตร.ม

263,500 263,500 263,500 263,500 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

37 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็ก

ภายในบา้น

คลองยาง หมูท่ี ่3

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

400  เมตร ผวิ

จราจร 1,600 

ตร.ม.

880,000 880,000 880,000 880,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

38 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กสาย

คลองยาง หมูท่ี ่3

 เชือ่มคอกชา้ง 

หมูท่ี ่11

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 6 เมตร ยาว 

4,500 เมตรผวิ

จราจร 27,000 

ตร.ม.

17,010,000 17,010,000 17,010,000 17,010,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

39 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนหนิคลกุ หมู่

ที ่3 สายมาบ

หมาไน-บา้นสระ

ผักโพด

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนหนิคลกุ 

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 7,000 

เมตรผวิจราจร 

35,000 ตร.ม.

5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

40 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง

แอสฟัลตกิ เชือ่ม

ระหวา่งบา้นซบั

กา้นเหลอืง หมูท่ี่

 4  และบา้น

หนองหวา้ หมูท่ี ่

7 ต.ครบรุใีต ้ถงึ

บา้นดอนแสนสขุ

 หมูท่ี ่3  ต.ครบรุี

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนลาดยาง

แอสฟัลตกิ กวา้ง

  6  เมตร ยาว 

2,950 เมตร 

หรอืคดิเป็น

พืน้ทีก่อ่สรา้ง

ถนนลาดยาง

แอสฟัลตกิไม่

นอ้ยกวา่ 

17,700  ตร.ม

8,850,000 8,850,000 8,850,000 8,850,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ต าบลครบรุี

ใตแ้ละ

ต าบล

ขา้งเคยีงมี

เสน้ทางการ

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็วลด

การเกดิ

อบุัตเิหตุ

อบจ.

41 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง

เชือ่มระหวา่ง

หมูบ่า้นซบั

กา้นเหลอืง หมูท่ี่

 4  บา้นหนอง

หวา้ หมูท่ี ่7

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนลาดยาง 

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 330 เมตร 

หรอืมพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 1,920 

 ตร.ม.

890,000 890,000 890,000 890,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกและมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

42 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

ลกูรังภายใน

หมูบ่า้นซบั

กา้นเหลอืง 4 (6 

จดุ)

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนลกูรัง กวา้ง

 5 เมตร ยาว 

2,000 เมตร ผวิ

จราจร 10,000 

 ตร.ม.

520,000 520,000 520,000 520,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

43 โครงการ

กอ่สรา้งทอ่ลอด

เหลีย่มบา้นซบั

กา้น-เหลอืง หมูท่ี่

 4

เพือ่การระบายน ้า 

ป้องกนัถนนช ารดุ

ทอ่ลอดเหลีย่ม 

ขนาด1x3 ม. 

จ านวน 3 จดุ

200,000 200,000 200,000 200,000 ระบายน ้า

และป้องกนั

ถนนขาด

ช ารดุได ้

รอ้ยละ 80

แกไ้ข

ปัญหาถนน

ขาดช ารดุ

จากน ้าไหล

บา่

กองชา่ง

44 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กซอย

เจรญิสขุ หมูท่ี ่4

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 5 เมตร ยาว 

280 เมตร ผวิ

จราจร 1,400  

ตร.ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

45 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

ซอยรว่มใจพัฒนา

 3 (โป่งแดง) 

หมูท่ี ่4

ใชใ้นการคมนาคม

 ขนถา่ยสนิคา้

เกษตร และการ

สญัจรไปมา

ถนนคสล. กวา้ง

 5 เมตร ยาว 

500 เมตร หนา 

0.15 เมตร

1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกและมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

46 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง

ซอยสขุไพบลูย ์

(หนองโก) หมูท่ี ่4

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนลาดยาง

แบบผวิเรยีบ 

กวา้ง 5  เมตร 

ยาว 900  เมตร

 หนา 0.05  

เมตร ผวิจราจร 

4,500  ตร.ม.

2,632,500 2,632,500 2,632,500 2,632,500 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกและมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว

กองชา่ง

47 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลกูรัง

ยกระดับเชือ่ม

ระหวา่งบา้นซบั

กา้นเหลอืง-

หนองหวา้ 

(หนองหอย) หมู่

ที ่4

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนลกูรัง กวา้ง

 6 เมตร ยาว 

1,500  เมตร 

หนา 0.15  เมตร

 ผวิจราจร 9,000

 ตร.ม.

720,000 720,000 720,000 720,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกและมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว

กองชา่ง

48 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลกูรัง

ยกระดับซอยสระ

แดง - ซบัเสม็ด 

หมูท่ี ่4

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนลกูรัง กวา้ง

 5 เมตร ยาว 

1,000 เมตร

297,500 297,500 297,500 297,500 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชนมี

เสน้ทางการ

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

49 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็ก

ภายในหมูบ่า้น 3

 จดุ

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 5 เมตร ยาว 

1,280 เมตร ผวิ

จราจร 6,400 

ตร.ม.

5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชนมี

เสน้ทางการ

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว

กองชา่ง

50 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลกูรัง

เชือ่มตอ่ซอยซบั

สดุ-ซอยสระ

แดง-ซบัเสม็ด 

หมูท่ี ่4

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนลกูรัง กวา้ง

 6 เมตร ยาว 

2,500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

 ผวิจราจร 

15,000 ตร.ม.

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชนมี

เสน้ทางการ

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว

กองชา่ง

51 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็ก ซอย

สขุไพบลูย ์(บอ่

ลกูรัง)

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 5 เมตร ยาว 

500 เมตร ผวิ

จราจร 2,500  

ตร.ม

1,625,000 1,625,000 1,625,000 1,625,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชนมี

เสน้ทางการ

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว

กองชา่ง

52 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลกูรัง

ยกระดับ ซอย

โรงเรยีนบา้นซบั

กา้นเหลอืง-ซบั

เสม็ด

เพือ่ประโยชนใ์น

การคมนาคม  

และการสญัจร

ถนนลกูรัง กวา้ง

 5 เมตร ยาว 

1,000 เมตร ผวิ

จราจร 5,000 

ตร.ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชนมี

เสน้ทางการ

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

53 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

สายที ่ 1  ถนน

กลางหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่ 5

เพือ่การระบายน ้า 

ป้องกนัน ้าทว่ม

รางคอนกรตี 

ยาว  761  เมตร 

 ตามแบบ

มาตรฐานของ

เทศบาล

ต าบลครบรุใีต ้

250,000 250,000 250,000 250,000 ระบายน ้าได ้

 รอ้ยละ 80

สามารถ

ระบายน ้าได ้

ดขี ึน้ ไมม่ี

น ้าทว่มขงั

กองชา่ง

54 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็ก

ภายในบา้นหนอง

รังกา หมูท่ี ่ 5

เพือ่ใหป้ระชาชน

ในหมูบ่า้นไดม้ี

ถนนส าหรับใชใ้น

การคมนาคม ได ้

อยา่งสะดวก

ถนนคสล.  กวา้ง

  4  เมตร  ยาว  

300  เมตร  ผวิ

จราจร  1,200  

ตร.ม.

600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกและมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว

กองชา่ง

55 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กซอย

บา้นนางบญุม ี 

หมูท่ี ่ 5

เพือ่ใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 5  เมตร ยาว 

100  เมตร หนา

 0.15  เมตร ผวิ

จราจร 500 ตร.ม.

315,000 315,000 315,000 315,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

56 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง

ภายในหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่ 5

เพือ่ใหป้ระชาชน

ในหมูบ่า้นไดม้ี

ถนนส าหรับใชใ้น

การคมนาคม ได ้

อยา่งสะดวก

ถนนลาดยาง

แบบผวิเรยีบ 

กวา้ง 6  เมตร 

ยาว 500  เมตร 

ผวิจราจร 3,000 

 ตร.ม.

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกและมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว

กองชา่ง

57 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลกูรังสาย

สนามกฬีากลาง 

 หมูท่ี ่ 5

เพือ่ใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนลกูรัง กวา้ง

 5  เมตร ยาว 

1,270  เมตร 

หนา 0.50  เมตร

 ผวิจราจร 6,350

 ตร.ม.

508,000 508,000 508,000 508,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

58 โครงการ

กอ่สรา้งทอ่ลอด

เหลีย่มสายทา่โพ

  หมูท่ี ่ 5

เพือ่การระบายน ้า 

ป้องกนัถนนช ารดุ

ทอ่ลอดเหลีย่ม 

ขนาด 

2.10x2.10 เมตร

 จ านวน  3  ชอ่ง 

 ผวิจราจรกวา้ง 

 6  เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 ระบายน ้า

และป้องกนั

ถนนช ารดุได ้

 รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการ

สญัจรแกไ้ข

ปัญหาถนน

ช ารดุจากน ้า

ไหลบา่

กองชา่ง

59 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลกูรังเพือ่

การเกษตร  หมูท่ี ่

 5

เพือ่การคมนาคม 

ขนถา่ยสนิคา้

เกษตร

ถนนลกูรัง กวา้ง

 4  เมตร ยาว 

800  เมตร ผวิ

จราจร 3,200 

ตร.ม.

256,000 256,000 256,000 256,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

60 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนหนิคลกุสาย

ทา่โพ-คลอง 

ชลประทาน หมูท่ี่

 5

เพือ่ใหป้ระชาชน

มถีนนส าหรับใช ้

ในการคมนาคม 

ไดอ้ยา่งสะดวก

ถนนหนิคลกุ 

กวา้ง 5  เมตร 

ยาว 1,000  

เมตร หนา 0.15 

 เมตร

1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

61 โครงการ

กอ่สรา้งสะพาน

คอนกรตี

เสริมเหล็กขา้ม

คลอง

ชลประทานหมูท่ี่

 5

เพือ่ใหป้ระชาชน

มกีารคมนาคมที่

สะดวก

สะพานคสล. 

กวา้ง 4  เมตร 

ยาว 15  เมตร

783,000 783,000 783,000 783,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

62 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนมลูดนิสาย

คลองนายาย

เคลอืบ  หมูท่ี ่ 5

เพือ่การคมนาคม 

ขนถา่ยสนิคา้

เกษตร

ถนนมลูดนิ กวา้ง

 4 เมตร  ยาว 

960  เมตร

384,000 384,000 384,000 384,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

63 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็ก

ภายในสนามกฬีา

 หมูท่ี ่5

เพือ่ประโยชนใ์น

การสญัจรภายใน

สนามกฬีา

ถนนคอนกรตี 

กวา้ง 5  เมตร 

ยาว 300  เมตร

 หนา 0.15  เมตร

945,000 945,000 945,000 945,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

64 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า 

สายที ่2  ถนน

สายบา้นนาย

ส ารวย สวดครบรุี

 หมูท่ี ่5

เพือ่ใหป้ระชาชน

ในหมูบ่า้นไดม้รีาง

ระบายน ้าส าหรับ

ป้องกนัน ้าทว่ม

รางระบายน ้า 

คอนกรตี ยาว  

251  เมตร  

ตามแบบ

มาตรฐานของ

เทศบาลต าบล 

ครบรุใีต ้

650,000 650,000 650,000 650,000 ระบายน ้า

และป้องกนั

ปัญหาน ้า

ทว่มไดร้อ้ย

ละ 80

แกไ้ข

ปัญหาดา้น

การระบาย

น ้าในหมูบ่า้น

 ป้องกนั

ปัญหาน ้า

ทว่ม

กองชา่ง

65 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า 

สายที ่ 3  ถนน

สายบา้นนายฝ้าย 

 หมูท่ี ่ 5

เพือ่ใหป้ระชาชน

ในหมูบ่า้นไดม้รีาง

ระบายน ้าส าหรับ

ป้องกนัน ้าทว่ม

รางระบายน ้า

คอนกรตียาว  

260  เมตร  

ตามแบบ

มาตรฐานของ

เทศบาล

700,000 700,000 700,000 700,000 ระบายน ้า

และป้องกนั

ปัญหาน ้า

ทว่มไดร้อ้ย

ละ 80

แกไ้ข

ปัญหาดา้น

การระบาย

น ้าในหมูบ่า้น

 ป้องกนั

ปัญหาน ้า

กองชา่ง

66 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า 

สายที ่ 4  บา้น

นายชม  หมูท่ี ่ 5

เพือ่ใหป้ระชาชน

ในหมูบ่า้นไดม้รีาง

ระบายน ้าส าหรับ

ป้องกนัน ้าทว่ม

รางระบายน ้า

คอนกรตียาว  

250  เมตร ตาม

แบบมาตรฐาน

ของเทศบาล

ต าบลครบรุใีต ้

50,000 50,000 50,000 50,000 ระบายน ้า

และป้องกนั

ปัญหาน ้า

ทว่มไดร้อ้ย

ละ 80

แกไ้ข

ปัญหาดา้น

การระบาย

น ้าในหมูบ่า้น

 ป้องกนั

ปัญหาน ้า

ทว่ม

กองชา่ง

67 โครงการ

ยกระดับถนน

ลกูรังสายไปฝาย

น ้าลน้บา้นครบรุ ี

หมูท่ี ่ 6

เพือ่ประโยชนใ์น

การคมนาคม ขน

ถา่ยสนิคา้เกษตร

ถนนลกูรัง กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

566 เมตร ผวิ

จราจร 2,264 

ตร.ม.

181,120 181,120 181,120 181,120 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

68 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลกูรังสาย

คลองชลประทาน

 หมูท่ี ่6

เพือ่ประโยชนใ์น

การคมนาคม ขน

ถา่ยสนิคา้เกษตร

ถนนลกูรัง กวา้ง

 3 เมตร ยาว 

500 เมตร หนา 

0.5  เมตร ผวิ

จราจร 1,500 

ตร.ม.

120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

69 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลกูรังสาย

เรยีบผ่ังคลองคร

บรุ ีหมูท่ี ่6

เพือ่ประโยชนใ์น

การคมนาคม ขน

ถา่ยสนิคา้เกษตร

ถนนลกูรัง กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

800 เมตร ผวิ

จราจร 3,200 

ตร.ม.

256,000 256,000 256,000 256,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

70 โครงการเสรมิดนิ

สองฝ่ังคลอง

กระโดน หมูท่ี ่6

เพือ่ใหป้ระชาชน

มกีารคมนาคมที่

สะดวก

ถนนดนิ กวา้ง 4 

 เมตร ยาว 

1,000  เมตร 

ผวิจราจร 4,000

 ตร.ม.

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

71 โครงการวางทอ่

ระบายน ้าและ

เสรมิลกูรัง ถนน

สายศาลากลาง

หมูบ่า้น-ถนน

คอนกรตีวัด

ป่าครบรุี

เพือ่การระบายน ้า 

ป้องกนัน ้าทว่ม

วางทอ่ระบาย

น ้าและเสรมิ

ลกูรัง ยาว 300 

เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

ระบายน ้าได ้

รอ้ยละ 80

ป้องกนัน ้า

ทว่ม

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

72 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

คอนกรตีเสรมิ

เหล็กภายในหมูท่ี่

 6

เพือ่ใหป้ระชาชน

มถีนนส าหรับใช ้

ในการคมนาคม 

ไดอ้ยา่งสะดวกขึน้

ซอ่มแซมถนนค

สล.ภายในหมูท่ี่

 6

100,000 100,000 100,000 100,000 ซอ่มแซม

ถนน

คอนกรตีได ้

รอ้ยละ 80

ประชาชน

เกดิความ

สะดวกใน

การสญัจร

กองชา่ง

73 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กสาย

บา้นก านันเสรมิ 

ปรกึษาครบรุี

เพือ่ใหป้ระชาชน

มถีนนส าหรับใช ้

ในการคมนาคม 

ไดอ้ยา่งสะดวกขึน้

ถนนคสล. กวา้ง

 5 เมตร ยาว 

150 เมตร หนา 

0.125 เมตร 

หรอืมพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 750 

ตร.ม.

450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

เกดิความ

สะดวกใน

การสญัจร

กองชา่ง

74 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กสาย

ศาลากลางบา้น-

 บา้นนายเกลีย้ง 

เผดยีงครบรุ ีหมูท่ี่

 6

เพือ่ใหป้ระชาชน

มถีนนส าหรับใช ้

ในการคมนาคม 

ไดอ้ยา่งสะดวกขึน้

ถนนคสล. กวา้ง

 3 เมตร ยาว 

500 เมตร หนา 

0.125 เมตร 

หรอืมพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 750 

ตร.ม.

845,000 845,000 845,000 845,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

เกดิความ

สะดวกใน

การสญัจร

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

75 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง

เชือ่มระหวา่ง

หมูบ่า้นหนองหวา้

 หมูท่ี ่7- บา้น

ซบักา้นเหลอืง 

หมูท่ี ่4

เพือ่ใหป้ระชาชน

มถีนนส าหรับใช ้

ในการคมนาคม 

ไดอ้ยา่งสะดวกขึน้

ถนนลาดยาง 

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,750 เมตร

 ผวิจราจร 

10,500  ตร.ม.

3,255,000 3,255,000 3,255,000 3,255,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

76 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง

แอสฟัลตกิ เชือ่ม

ระหวา่งบา้น

หนองหวา้ หมูท่ี ่

7 ต.ครบรุใีต ้ถงึ

บา้นดอนแสนสขุ

 หมูท่ี ่3  ต.ครบรุี

เพือ่ใหป้ระชาชน

มถีนนส าหรับใช ้

ในการคมนาคม 

ไดอ้ยา่งสะดวกขึน้

ถนนลาดยาง

แอสฟัลตกิ กวา้ง

 6 เมตร ยาว 

2,800 เมตร 

หรอืคดิเป็น

พืน้ทีก่อ่สรา้ง

ถนนลาดยาง

แอสฟัลตกิไม่

นอ้ยกวา่ 

16,800 ตร.ม.

8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ต าบลครบรุี

ใตแ้ละ

ต าบล

ขา้งเคยีงมี

เสน้ทางการ

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว ลด

การเกดิ

อบุัตเิหตุ

อบจ.



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

77 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนหนิคลกุ

ภายในบา้น

หนองหวา้ หมูท่ี ่

7  สายที ่2   

(ซบักา้น-เหลอืง)

เพือ่ใหป้ระชาชน

มถีนนส าหรับใช ้

ในการคมนาคม 

ไดอ้ยา่งสะดวกขึน้

ถนนหนิคลกุ 

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,800  

เมตร หนา 0.15 

เมตร ผวิจราจร 

10,800  ตร.ม.

2,214,000 2,214,000 2,214,000 2,214,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

เกดิความ

สะดวกใน

การสญัจร

กองชา่ง

78 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนหนิคลกุ

ภายในบา้น

หนองหวา้ หมูท่ี ่

7  สายที ่1  

(หนองโก)

เพือ่ใหป้ระชาชน

มถีนนส าหรับใช ้

ในการคมนาคม 

ไดอ้ยา่งสะดวกขึน้

ถนนหนิคลกุ 

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 100  เมตร

 หนา 0.15  

เมตร ผวิจราจร 

600  ตร.ม.

123,000 123,000 123,000 123,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกและมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

79 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนหนิคลกุ

เชือ่มระหวา่ง

บา้นหนองหวา้ 

หมูท่ี ่7 ต.ครบรุี

ใต ้ถงึบา้นโกรก

ส าโรง ต.ครบรุี

เพือ่ใหป้ระชาชน

มถีนนส าหรับใช ้

ในการคมนาคม 

ไดอ้ยา่งสะดวกขึน้

ถนนหนิคลกุ 

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 3,000  

เมตร หรอืคดิ

เป็นพืน้ที่

กอ่สรา้งถนนหนิ

คลกุไมน่อ้ยกวา่

 12,000 ตร.ม.

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ต าบล ครบรุี

ใตแ้ละ

ต าบล

ขา้งเคยีงมี

เสน้ทางการ

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว ลด

การเกดิ

อบุัตเิหตุ

อบจ.

80 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนหนิคลกุบา้น

หนองหวา้ หมูท่ี ่

7-บา้นคุม้ครอง

หมูท่ี ่15

เพือ่ใหป้ระชาชน

มถีนนส าหรับใช ้

ในการคมนาคม 

ไดอ้ยา่งสะดวกขึน้

ถนนหนิคลกุ 

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 3,000  

เมตร ตามแบบ

มาตรฐานของ

เทศบาล

ต าบลครบรุใีต ้

2,460,000 2,460,000 2,460,000 2,460,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกและมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

81 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนหนิคลกุ

ภายในบา้น

หนองหวา้ หมูท่ี ่

7 ต.ครบรุใีต ้

เชือ่มบา้นหนอง

ใหญ ่หมูท่ี ่10  

ต.ครบรุี

เพือ่ใหป้ระชาชน

มถีนนส าหรับใช ้

ในการคมนาคม 

ไดอ้ยา่งสะดวกขึน้

ถนนหนิคลกุ 

กวา้ง 8 เมตร 

ยาว 500  เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 หรอืคดิเป็น

พืน้ทีก่อ่สรา้ง

ถนนหนิคลกุไม่

นอ้ยกวา่ 4,000

 ตร.ม.

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ต าบล ครบรุี

ใตแ้ละ

ต าบล

ขา้งเคยีงมี

เสน้ทางการ

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว ลด

การเกดิ

อบุัตเิหตุ

อบจ.

82 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็ก

ภายในบา้น

หนองหวา้ หมูท่ี ่7

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนคอนกรตี 

กวา้ง 4  เมตร 

ยาว 600 เมตร 

ผวิจราจร 2,400 

 ตร.ม.

1,512,000 1,512,000 1,512,000 1,512,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

และมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

83 โครงการฝังทอ่

คอนเวริส์ สายที ่

2  (ซบั

กา้นเหลอืง)

เพือ่การระบายน ้า 

ป้องกนัน ้าทว่ม

ทอ่คอนเวริส์ 

ขนาด 2.5 เมตร

 จ านวน 1 ชอ่ง 

กวา้ง 7  เมตร 

ยาว 10 เมตร 

ลกึ 2.50 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80 

ระบายน ้าได ้

รอ้ยละ 80

ป้องกนัน ้า

ทว่ม

กองชา่ง

84 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนหนิคลกุบา้น

หนองหวา้ - 

หนองหงส ์หมูท่ี ่7

เพือ่ใหป้ระชาชน

ในหมูบ่า้นไดม้ี

ถนนส าหรับใชใ้น

การคมนาคม ได ้

อยา่งสะดวก

ถนนหนิคลุก 

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 หรอืมพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 3,000 

 ตร.ม.

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

85 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กสาย

บา้นนางประคอง 

 สวยครบรุ ีหมูท่ี ่8

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

300 เมตร หรอื

มพีืน้ทีไ่มน่อ้ย

กวา่ 1,200 ตร.ม.

756,000 756,000 756,000 756,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

86 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กสาย

หนา้บา้นนายเกา้ 

เรอืงกระโทก 

หมูท่ี ่8

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

100 เมตร   

หรอืมพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 400 

ตร.ม.

252,000 252,000 252,000 252,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกและมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว

กองชา่ง

87 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เชือ่มระหวา่ง

บา้นคุม้ครอง หมู่

ที ่15 ต.ครบรุใีต ้

ถงึบา้นดอนแสน

สขุ หมูท่ี ่3  

ต.ครบรุี

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 6  เมตร ยาว 

300 เมตร หรอื

คดิเป็นพืน้ที่

กอ่สรา้งถนนค

สล.ไมน่อ้ยกวา่ 

1,800 ตร.ม.

990,000 990,000 990,000 990,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80 

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ต าบล ครบรุี

ใตแ้ละ

ต าบล

ขา้งเคยีงมี

เสน้ทางการ

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว ลด

การเกดิ

อบุัตเิหตุ

อบจ.

88 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง 

สายบา้นนายแกน่

  แถมเมอืงปัก 

หมูท่ี ่8

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนลาดยาง 

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

89 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กสาย

บา้นนาย สวุทิย ์

สวิกระโทก หมูท่ี่

 8

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

400 เมตร หรอื

มพีืน้ทีไ่มน่อ้ย

กวา่ 1,600 ตร.ม.

803,000 803,000 803,000 803,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

90 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง

สายบา้นนางสม

พร รนุกระโทก 

หมูท่ี ่8

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนลาดยาง

แบบผวิเรยีบ 

กวา้ง 4  เมตร 

ยาว 190  เมตร 

ผวิจราจร 760  

ตร.ม.

380,000 380,000 380,000 380,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกและมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว

กองชา่ง

91 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กสาย

บา้นนายใช ้

พมิพท์อง หมูท่ี ่8

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หรอื

มพีืน้ทีไ่มน่อ้ย

กวา่ 800 ตร.ม.

403,000 403,000 403,000 403,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกและมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

92 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กสาย

บา้นนางทองใบ 

เฉบิส าโรง หมูท่ี ่8

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หรอื

มพีืน้ทีไ่มน่อ้ย

กวา่ 800  ตร.ม.

544,000 544,000 544,000 544,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

93 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง 

สายบา้นดอนใหม่

 หมูท่ี ่8 - บา้น

คุม้ครอง หมูท่ี ่15

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนลาดยาง

แอสฟัลตกิ กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หรอื

มพีืน้ทีไ่มน่อ้ย

กวา่ 800  ตร.ม.

3,672,000 3,672,000 3,672,000 3,672,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

94 โครงการสรา้ง

สะพานขา้ม

เหมอืง

ชลประทานไป

ส านักสงฆท์ุง่

หญา้แหวน หมูท่ี่

เพือ่ใหป้ระชาชน

มกีารคมนาคมที่

สะดวก

สะพานขา้ม

เหมอืง 1 สะพาน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

95 โครงการถนนคัน

ดนิสายบา้นนาย

จติร แปกลาง 

หมูท่ี ่8 ถงึบา้น

หนองรังกา

เพือ่ประโยชนใ์น

การคมนาคม ขน

ถา่ยสนิคา้เกษตร

ถนนคันดนิ กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

1,000 เมตร 

หนา 0.5 เมตร 

ผวิจราจร 4,000

 ตร.ม.

320,000 320,000 320,000 320,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

96 โครงการสรา้ง

ถนนหนิคลกุสาย

มาบแมวไป

คุม้ครอง หมูท่ี ่8

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนหนิคลกุ 

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร

 ผวิจราจร 

12,000 ตร.ม.

1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก รอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

97 โครงการถนนหนิ

คลกุทางเขา้บา้น

นายสมนกึ  เชดิ

กลาง หมูท่ี ่8

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนหนิคลกุ 

กวา้ง 2.5  เมตร

 ยาว 300 เมตร

 หนา 0.10 เมตร

 หรอืมพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 750 

ตร.ม.

375,000 375,000 375,000 375,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

98 โครงการถนน

ลกูรังสายทาง

แยกไรน่ายหลอด

 หมอกครบรุ ี- 

เหมอืง

ชลประทาน  หมู่

ที ่8

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนลกูรัง กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

600 เมตร หนา 

0.10  เมตร 

หรอืมพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 2,400 

 ตร.ม.

235,000 235,000 235,000 235,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกและมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว

กองชา่ง

99 โครงการวางทอ่

ระบายน ้าสาย

บา้นนางเอ็บ  

สรอ้ยกระโทก 

หมูท่ี ่8

เพือ่การระบายน ้า

ป้องกนัคันดนิช ารดุ

วางทอ่ระบายน ้า

 กวา้ง 40 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

ลกึ 60 

เซนตเิมตร

50,000 50,000 50,000 50,000 ระบายน ้า

ไดส้ะดวก 

รอ้ยละ 80

แกไ้ข

ปัญหาถนน

ขาดช ารดุ

จากน ้าไหล

บา่

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

100 โครงการถนน

ลกูรังจากบา้น

นางสายชม  ทวิ

ตะขบ หมูท่ี ่8

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนลกูรัง กวา้ง

 3 เมตร ยาว 90 

เมตร หนา 0.10 

เมตร มพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 270 

ตร.ม.

270,000 270,000 270,000 270,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกและมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว

กองชา่ง

101 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กจาก

สะพานคลอง

ชลประทาน-บา้น

นายบญุลอื เจต

นาครบรุี

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 4.50 เมตร ยาว

 430 เมตร หรอื

มพีืน้ทีไ่มน่อ้ย

กวา่ 1,935 ตร.ม.

1,065,000 1,065,000 1,065,000 1,065,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชนมี

เสน้ทางการ

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว ลด

การเกดิ

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง

102 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กบา้น

มาบพมิาน หมูท่ี ่9

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 6 เมตร ยาว 

500 เมตร หรอื

มพีืน้ทีไ่มน่อ้ย

กวา่ 3,600 ตร.ม

1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

103 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง

แบบผวิเรยีบสาย

มาบพมิาน หมูท่ี ่

9 - บา้นคุม้เจรญิ

 หมูท่ี ่14

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนลาดยาง

แบบผวิเรยีบ 

กวา้ง 6  เมตร 

ยาว 3,000  

เมตร หรอืมี

พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่

 18,000 ตร.ม.

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

104 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง 

แบบผวิเรยีบสาย

บา้นมาบพมิาน-

หนองแวง หมูท่ี ่9

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนลาดยาง

แบบผวิเรยีบ 

กวา้ง 6  เมตร 

ยาว 3,000  

เมตร หรอืมี

พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่

 18,000 ตร.ม.

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกและมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว

กองชา่ง

105 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

เลยีบถนนสาย

มาบพมิาน

พัฒนา-หนองแวง

 หมูท่ี ่9

เพือ่การระบายน ้า

ป้องกนัถนนช ารดุ

และแกไ้ขปัญหา

น ้าทว่มบา้นเรอืน

รางระบายน ้า 

(รางดนิ) กวา้ง 

2.5  เมตร ยาว 

1,000  เมตร 

พรอ้มคันดนิกัน้

น ้า

50,000 50,000 50,000 50,000 ระบายน ้า

ไดส้ะดวก

รอ้ยละ 80

แกไ้ข

ปัญหาถนน

ขาดช ารดุ

จากน ้าไหล

บา่

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

106 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง

แบบผวิเรยีบ

เชือ่มระหวา่ง

บา้นมาบพมิาน 

หมูท่ี ่9  ต.ครบรุี

ใต ้ถงึบา้นตลิง่

ชัน ต.จระเขห้นิ

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนลาดยาง

แบบผวิเรยีบ 

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 3,000  

เมตร หรอืคดิ

เป็นพืน้ที่

กอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง

แบบผวิเรยีบไม่

นอ้ยกวา่ 

18,000 ตร.ม.

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80 

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ต าบล ครบรุี

ใตแ้ละ

ต าบล

ขา้งเคยีงมี

เสน้ทางการ

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว ลด

การเกดิ

อบุัตเิหตุ

อบจ.

107 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลกูรังพรอ้ม

วางทอ่สายบา้น

นายบญุสง่ หมูท่ี ่9

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนลกูรัง กวา้ง

 4  เมตร ยาว 

800  เมตร ผวิ

จราจร 3,200  

ตร.ม พรอ้มวาง

ทอ่ขนาด 60 

ซม. ยาว 5 เมตร

256,000 256,000 256,000 256,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

108 โครงการ

กอ่สรา้งทอ่

ลอดหลีย่ม หมูท่ี่

 9  จดุที ่1

เพือ่การระบายน ้า 

ป้องกนัถนนช ารดุ

ทอ่ลอดเหลีย่ม 

ขนาด 

2.10x2.10  

เมตร จ านวน 2 

ชอ่ง ผวิจราจร

กวา้ง 4  เมตร

450,000 450,000 450,000 450,000 ระบายน ้า

ไดส้ะดวก

แกไ้ข

ปัญหาได ้

รอ้ยละ 80

แกไ้ข

ปัญหาถนน

ขาดช ารดุ

จากน ้าไหล

บา่

กองชา่ง

109 โครงการสรา้ง

รางระบายน ้า

ถนนภายใน

หมูบ่า้นมาบ

พมิานพัฒนา หมู่

ที ่9

เพือ่การระบายน ้า

ภายในหมูบ่า้น 

ป้องกนัน ้าทว่ม

รางระบายน ้า 

ขนาด    1 x 

2,000 เมตร

700,000 700,000 700,000 700,000 ระบายน ้า

ไดส้ะดวก

แกไ้ข

ปัญหาได ้

รอ้ยละ 80

ไมป่ระสบ

ปัญหาน ้า

ทว่มขงั

ภายใน

หมูบ่า้น

กองชา่ง

110 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็ก

บรเิวณวัดซบัยาง

 หมูท่ี ่9

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 6  เมตร ยาว 

400 เมตร หรอื

มพีืน้ทีไ่มน่อ้ย

กวา่ 2,400 ตร.ม.

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกและมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวก 

รวดเร็ว

กองชา่ง

111 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

บา้นป่ามะพรา้ว 

หมูท่ี ่10

เพือ่การระบายน ้า

ภายในหมูบ่า้น 

ป้องกนัน ้าทว่ม

รางระบายน ้าค

สล. ยาว 500 

เมตร

280,000 280,000 280,000 280,000 ระบายน ้า

ไดส้ะดวก 

รอ้ยละ 80

ไมป่ระสบ

ปัญหาน ้า

ทว่มขงั

ภายใน

หมูบ่า้น

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

112 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็ก

ภายในหมูบ่า้น

สายโกรกเตยีน 

หมูท่ี ่10

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หรอื

มพีืน้ทีไ่มน่อ้ย

กวา่ 800 ตร.ม.

504,000 504,000 504,000 504,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

113 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็ก

ภายในหมูบ่า้น

สายเลยีบสระ

ประปาหมูบ่า้นป่า

มะพรา้ว หมูท่ี ่10

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

150 เมตร หรอื

มพีืน้ทีไ่มน่อ้ย

กวา่ 600  ตร.ม.

378,000 378,000 378,000 378,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

114 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็ก

ภายในหมูบ่า้น

สายบา้นนายมติร

 คนโทครบรุ ีหมูท่ี่

 10

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

200 เมตร หรอื

มพีืน้ทีไ่มน่อ้ย

กวา่ 800 ตร.ม.

504,000 504,000 504,000 504,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

115 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

หนิคลกุสายป่า

มะพรา้ว- บา้น

คุม้ครอง หมูท่ี ่10

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนหนิคลกุ 

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 2,000  

เมตรหรอืมพีืน้ที่

ไมน่อ้ยกวา่ 

10,000 ตร.ม.

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

116 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนเพือ่

การเกษตรสาย

คลองยาง-สระ

ผักโพดป่า

มะพรา้ว (มาบ

หมาไน) หมูท่ี ่10

เพือ่ประโยชนใ์น

การคมนาคม ขน

ถา่ยสนิคา้เกษตร

ถนนลกูรัง กวา้ง

 4  เมตร ยาว 

2,800  เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 หรอืมพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 

11,200  ตร.ม.

896,000 896,000 896,000 896,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

เกดิความ

สะดวกใน

การสญัจร

กองชา่ง

117 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนเพือ่

การเกษตรสาย

คลองยาง-ป่า

มะพรา้วคุม้ครอง

 หมูท่ี ่10

เพือ่ประโยชนใ์น

การคมนาคม ขน

ถา่ยสนิคา้เกษตร

ถนนหนิคลกุ 

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร

 หรอืมพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 

10,000 ตร.ม.

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

118 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

หนิคลกุสายป่า

มะพรา้ว- มาบ

หมาไน หมูท่ี ่10

เพือ่ประโยชนใ์น

การคมนาคม ขน

ถา่ยสนิคา้เกษตร

ถนนหนิคลกุ 

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

 หรอืมพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 4,000

 ตร.ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

119 โครงการ

ซอ่มแซม

ถนนลาดยาง

สายประประ

หมูบ่า้น หมูท่ี ่10

เพือ่ประโยชนใ์น

การคมนาคม

ถนนลาดยาง

สายสระประ

หมูบ่า้น

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

120 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

คอนกรตีเสรมิ

เหล็กสายฟารม์

หม ูหมูท่ี ่10

เพือ่ประโยชนใ์น

การคมนาคม

ถนนคสล. กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

500 เมตร หรอื

มพีืน้ทีไ่มน่อ้ย

กวา่ 2,000 ตร.ม.

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

121 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนหนิคลกุสาย

โกรกเตยีน หมูท่ี ่

10

เพือ่ประโยชนใ์น

การคมนาคม

ถนนหนิคลกุ 

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หรอืมพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 2,000

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

122 โครงการ

กอ่สรา้งทอ่

ลอดหลีย่มบา้น

คอกชา้ง หมูท่ี ่11

เพือ่การระบายน ้า

ภายในหมูบ่า้น 

ป้องกนัน ้าทว่ม

ทอ่ลอดเหลีย่ม 

ขนาด 

2.10x2.10 เมตร

 จ านวน 3 ชอ่ง 

ผวิจราจร กวา้ง 

650,000 650,000 650,000 650,000 ระบายน ้า

ไดส้ะดวก

รอ้ยละ 80 

ปัญหาน ้า

ทว่มขงั

ไมป่ระสบ

ปัญหาน ้า

ทว่มขงั

ภายใน

หมูบ่า้น

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

123 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กบา้น

คลองยาง หมูท่ี ่3

 - บา้นคอกชา้ง 

หมูท่ี ่11 พรอ้ม

ทางระบายน ้า

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 6 เมตร ยาว 

4,500 เมตร 

หรอืมพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 

27,000 ตร.ม.

18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

124 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนหนิคลกุ

ภายในหมูบ่า้น

คอกชา้ง หมูท่ี ่

11 พรอ้มทาง

ระบายน ้า

เพือ่การสญัจร 

คมนาคมไดส้ะดวก

ถนนหนิคลกุ 

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,700 

เมตรหรอืมพีืน้ที่

ไมน่อ้ยกวา่ 

10,200 ตร.ม.

2,091,000 2,091,000 2,091,000 2,091,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

125 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็ก

ภายในบา้นบงึ

พัฒนา หมูท่ี ่12

เพือ่การสญัจร 

คมนาคมไดส้ะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 5 เมตร ยาว 

300 เมตร หรอื

มพีืน้ทีไ่มน่อ้ย

กวา่ 1,500 ตร.ม.

945,000 945,000 945,000 945,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

126 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

ภายในหมูบ่า้น

บงึพัฒนา หมูท่ี ่

12

เพือ่การระบายน ้า

ภายในหมูบ่า้น 

ป้องกนัน ้าทว่ม

รางระบายน ้าค

สล. ยาว 500 

เมตร ตามแบบ

มาตรฐานของ

เทศบาล

ต าบลครบรุใีต ้

150,000 150,000 150,000 150,000 ระบายน ้า

ไดส้ะดวก

รอ้ยละ 80 

ปัญหาน ้า

ทว่มขงั

ลดลงรอ้ยละ

ไมป่ระสบ

ปัญหาน ้า

ทว่มขงั

ภายใน

หมูบ่า้น

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

127 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กรอบ

สระประปา หมูท่ี ่

12

เพือ่ความสะดวก

ในการคมนาคม

ถนนคสล. กวา้ง

 4  เมตร ยาว 

560 เมตร หนา 

0.125 ม.หรอืมี

พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่

 2,240 ตร.ม.

1,261,000 1,261,000 1,261,000 1,261,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

128 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนมลูดนิบา้น

มลู หมูท่ี ่12

เพือ่ใชส้ าหรับการ

สญัจรและขนถา่ย

สนิคา้เกษตร

ถนนดนิ กวา้ง 4 

เมตร ยาว 1,500

 เมตร หรอืมี

พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่

 6,000 ตร.ม

480,000 480,000 480,000 480,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

ถนนส าหรับ

สญัจรและ

ขนถา่ย

สนิคา้เกษตร

กองชา่ง

129 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคันดนิเพือ่

การเกษตรสาย

นานายชัย-นา

นายชติ ยกครบรุี

 หมูท่ี ่12

เพือ่ประโยชนใ์น

การคมนาคม ขน

ถา่ยสนิคา้เกษตร

ถนนคันดนิ กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

1,500 เมตร

หรอืมพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 6,000

 ตร.ม.

480,000 480,000 480,000 480,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

130 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนหนิคลกุสาย

บา้นนายสาคร 

หมูท่ี ่12

เพือ่ความสะดวก

ในการคมนาคม

ถนนหนิคลกุ 

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หรอืมพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 2,000

 ตร.ม.

410,000 410,000 410,000 410,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

131 โครงการขยาย

ทอ่ระบายน ้า หมู่

ที ่12,15

เพือ่การระบายน ้า

ภายในหมูบ่า้น 

ป้องกนัน ้าทว่ม

ขยายทอ่ลอด

เหลีย่ม จ านวน 2

 จดุ

150,000 150,000 150,000 150,000 ระบายน ้า

ไดส้ะดวก

รอ้ยละ 80 

ปัญหาน ้า

ทว่มขงั

ลดลงรอ้ยละ

ไมป่ระสบ

ปัญหาน ้า

ทว่มขงั

ภายใน

หมูบ่า้น

กองชา่ง

132 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลกูรังสาย

เลยีบคลองครบรุี

 หมูท่ี ่12

เพือ่ความสะดวก

ในการคมนาคม

ถนนลกูรัง กวา้ง

 3 เมตร ยาว 

1,000 เมตร 

หรอืมพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 3,000

 ตร.ม.

750,000 750,000 750,000 750,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

133 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กสาย

จากสีแ่ยก

กลางบา้น-วัด

หนองโสน หมูท่ี ่

13

เพือ่ประโยชนใ์น

การคมนาคม  

และการสญัจรไป

มาไดโ้ดยสะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

300 เมตร หรอื

มพีืน้ทีไ่มน่อ้ย

กวา่ 1,200 ตร.ม.

816,000 816,000 816,000 816,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

134 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

ภายในบา้นสขุ

ส าราญ              

หมูท่ี ่13

เพือ่การระบายน ้า 

ป้องกนัถนนช ารดุ

รางระบายน ้าค

สล. ยาว 580 

เมตร

350,000 350,000 350,000 350,000 ระบายน ้า

ไดส้ะดวก 

รอ้ยละ 80

แกไ้ข

ปัญหาถนน

ขาดช ารดุ

จากน ้าไหล

บา่

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

135 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็ก หมูท่ี ่

13 บา้นสขุ

ส าราญ ต.ครบรุี

ใต ้เชือ่มหมูท่ี ่3 

บา้นจระเขห้นิ ต.

จระเขห้นิ

เพือ่ประโยชนใ์น

การคมนาคม  

และการสญัจรไป

มาไดโ้ดยสะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 5 เมตร ยาว 

250 เมตร หรอื

คดิเป็นพืน้ที่

กอ่สรา้งถนน 

คสล.ไมน่อ้ยกวา่

 1,250 ตร.ม.

687,500 687,500 687,500 687,500 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80  

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ต าบล ครบรุี

ใตแ้ละ

ต าบล

ขา้งเคยีงมี

เสน้ทางการ

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว ลด

การเกดิ

อบจ.

136 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคันดนิเพือ่

การเกษตร หมูท่ี ่

13

เพือ่ประโยชนใ์น

การคมนาคม ขน

ถา่ยสนิคา้เกษตร

ถนนคันดนิ กวา้ง

 5 เมตร ยาว 

1,000 เมตร 

หนา 0.5 เมตร 

หรอืมพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 5,000

 ตร.ม.

400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

137 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กสาย

ทางเขา้บา้นนาย

โพธิ ์นุ่มครบรุ ี

หมูท่ี ่13

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนคสล. กวา้ง

 3 เมตร ยาว 

100 เมตร หรอื

มพีืน้ทีไ่มน่อ้ย

กวา่ 300 ตร.ม.

189,000 189,000 189,000 189,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

138 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

คอนกรตีเสรมิ

เหล็กสาย

ชลประทาน-

คลอง กสช. หมูท่ี่

 13

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ซอ่มแซมถนนค

สล. กวา้ง 5  

เมตร ยาว 300  

เมตร หรอืมี

พืน้ทีไ่มน่อ้ย

กวา่1,500 ตร.ม.

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

139 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กสาย

กลางบา้นสขุ

ส าราญ หมูท่ี ่13 

จากบา้นนาง

พยงุ-สีแ่ยก

กลางบา้น

เพือ่ประโยชนใ์น

การคมนาคม  

และการสญัจรไป

มาไดโ้ดยสะดวก

ถนน คสล. กวา้ง

 4.5  เมตร ยาว 

300 เมตร หนา

เฉลีย่ 0.125 

หรอืมพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 1,350

 ตร.ม.

742,000 742,000 742,000 742,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

140 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็ก จากสี่

แยกกลางบา้น-

บา้นนายชติ 

ซมึครบรุ ีหมูท่ี ่13

เพือ่ประโยชนใ์น

การคมนาคม  

และการสญัจรไป

มาไดโ้ดยสะดวก

ถนน คสล. กวา้ง

 5  เมตร ยาว 

165  เมตร หรอื

มพีืน้ทีไ่มน่อ้ย

กวา่ 825 ตร.ม.

412,500 412,500 412,500 412,500 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

141 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนเพือ่

การเกษตรบา้น

คุม้เจรญิ หมูท่ี ่14

  สายที ่1  (ซอย

โรงเรยีน)

เพือ่การคมนาคม 

ขนถา่ยสนิคา้

เกษตร

ถนนลกูรัง กวา้ง

 3 เมตร ยาว 

280 เมตร  ผวิ

จราจร  840 ตร.

ม.

67,200 67,200 67,200 67,200 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

142 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง

ภายในบา้นคุม้

เจรญิ หมูท่ี ่14

เพือ่ความสะดวก

ในการคมนาคม

ถนนลาดยาง 

กวา้ง 4  เมตร 

ยาว 1,000  

เมตร หรอืมี

พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่

 4,000 ตร.ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

143 โครงการ

ซอ่มแซม

ถนนลาดยาง

ภายในหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่14

เพือ่ความสะดวก

ในการคมนาคม

ซอ่มแซม

ถนนลาดยาง 

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 หรอืมพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 1,500

 ตร.ม.

155,000 155,000 155,000 155,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

144 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนเพือ่

การเกษตรบา้น

คุม้เจรญิ หมูท่ี ่14

  สายที ่2

เพือ่การคมนาคม 

ขนถา่ยสนิคา้

เกษตร

ถนนลกูรัง กวา้ง

 2.50  เมตร ยาว

 150 เมตร  

หรอืมพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 375 

ตร.ม.

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

145 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กสาย

บา้นนายพัน แวว

สระนอ้ย หมูท่ี ่14

เพือ่การสญัจร 

คมนาคม ไดส้ะดวก

ถนน คสล. กวา้ง

 2 เมตร ยาว 

600  เมตร หรอื

มพีืน้ทีไ่มน่อ้ย

กวา่ 1,200 ตร.ม.

816,000 816,000 816,000 816,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

146 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนเพือ่

การเกษตรบา้น

คุม้เจรญิ หมูท่ี ่14

 (ซอยบา้นลงุเบ

รดิ  งว้นกระโทก)

เพือ่การคมนาคม 

ขนถา่ยสนิคา้

เกษตร

ถนนกวา้ง 2.5  

เมตร ยาว 350  

เมตร หรอืมี

พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่

 875 ตร.ม.

595,000 595,000 595,000 595,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

147 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กซอย

ขา้งโรงเรยีนซบั

กา้นเหลอืง

เพือ่ความสะดวก

ในการคมนาคม

ถนน คสล. กวา้ง

 2.5 เมตร ยาว 

65  เมตร หรอืมี

พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่

 162.5 ตร.ม.

120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

148 โครงการวางทอ่

ระบายน ้าพรอ้ม

บอ่พักเพือ่ขยาย

ไหลท่างชว่งศนูย์

เรยีนรูป้ระจ า

หมูบ่า้นคุม้เจรญิ 

หมูท่ี ่14

เพือ่การระบายน ้า

และการคมนาคม 

ไดอ้ยา่งสะดวก

วางทอ่ระบาย

น ้าพรอ้มบอ่พัก

245,000 245,000 245,000 245,000 ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

และระบาย

น ้าได ้

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

149 โครงการกอ่สรา้ง

ถนน ลาดยาง

แบบผวิเรยีบสาย

บา้นคุม้เจรญิ 

หมูท่ี ่14 ต.ครบรุี

ใต ้ เชือ่ม

ระหวา่งบา้นมาบ

พมิาน หมูท่ี ่9 

ต.ครบรุใีต ้ถงึ

บา้นตลิง่ชัน หมูท่ี่

 5 ต.จระเขห้นิ

เพือ่ความสะดวก

ในการคมนาคม

ถนนลาดยาง

แบบผวิเรยีบ 

กวา้ง 8 เมตร 

ยาว 4,600  

เมตร หรอืคดิ

เป็นพืน้ที่

กอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง

แบบผวิเรยีบไม่

นอ้ยกวา่ 

36,800 ตร.ม.

9,200,000 9,200,000 9,200,000 9,200,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80 

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ต าบล ครบรุี

ใตแ้ละ

ต าบล

ขา้งเคยีงมี

เสน้ทางการ

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว ลด

การเกดิ

อบุัตเิหตุ

อบจ.



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

150 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กสาย

บา้นคุม้ครอง หมู่

ที ่15 - บา้นดอน

ใหม ่หมูท่ี ่8

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนน คสล. กวา้ง

 6  เมตร ยาว 

800  เมตร ผวิ

จราจร 4,800 

ตร.ม.

3,024,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การใชท้า่น ้า

กองชา่ง

151 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กบา้น

คุม้ครอง หมูท่ี ่15

 ต.ครบรุใีต ้

เชือ่มบา้นดอน

แสนสขุ หมูท่ี ่3 

ต.ครบรุี

เพือ่ประโยชนใ์น

การคมนาคม ขน

ถา่ยสนิคา้เกษตร

ถนนคสล. กวา้ง

 6 เมตร ยาว 

1,200 เมตร 

หนาเฉลีย่ 0.15 

เมตร คดิเป็น

พืน้ทีก่อ่สรา้ง

ถนน คสล.ไม่

นอ้ยกวา่ 7,200

 ตร.ม.

3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80 

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ต าบลครบรุี

ใตแ้ละ

ต าบล

ขา้งเคยีงมี

เสน้ทางการ

คมนาคมที่

สะดวก

รวดเร็ว ลด

การเกดิ

อบุัตเิหตุ

อบจ.



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

152 โครงการขยาย

ทอ่ระบายน ้า หมู่

ที ่15

เพือ่การระบายน ้า

และการคมนาคม 

ไดอ้ยา่งสะดวก

ขยายทอ่ลอด

เหลีย่ม จ านวน 2

 จดุ

150,000 150,000 150,000 150,000 ระบายน ้า

ไดส้ะดวก

รอ้ยละ 80 

ปัญหาน ้า

ทว่มขงั

ลดลงรอ้ยละ

 80

ไมป่ระสบ

ปัญหาน ้า

ทว่มขงั

ภายใน

หมูบ่า้น

กองชา่ง

153 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนหนิคลกุสาย

คุม้เหนอื หมูท่ี ่15

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนหนิคลกุ 

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร

 หรอืมพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 6,000

 ตร.ม.

1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

154 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง

ภายในบา้น

คุม้ครอง หมูท่ี ่15

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนลาดยาง 

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,300 เมตร

 หรอืมพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 7,800

 ตร.ม.

3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

155 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคันดนิสาย

โกรกน ้าโช ่หมูท่ี่

 15

เพือ่การคมนาคม 

ขนถา่ยสนิคา้

เกษตร

ถนนคันดนิ กวา้ง

 6 เมตร ยาว 

1,000 เมตร 

หรอืมพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่  6,000

 ตร.ม.

480,000 480,000 480,000 480,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

156 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

ภายในหมูบ่า้น  

หมูท่ี ่15

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคมไดอ้ยา่ง

สะดวก

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 หรอืมพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 1,500

 ตร.ม.

155,000 155,000 155,000 155,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

157 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนหนิคลกุ

ภายในบา้น

คุม้ครอง             

  หมูท่ี ่15

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนหนิคลกุ 

กวา้ง  5  เมตร 

ยาว 1,500 เมตร

  หนา 0.15 

เมตร หรอืมี

พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่

 7,500 ตร.ม.

1,537,500 1,537,500 1,537,500 1,537,500 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

158 โครงการวางทอ่

ระบายน ้าล า

คลองคุม้บรเิวณ

ท านบคันดนิ หมู่

ที ่15

เพือ่การระบายน ้า

ป้องกนัคันดนิช ารดุ

ทอ่ คสล. 

100x100 

เซนตเิมตร 

จ านวน 6 ทอ่น

10,000 10,000 10,000 10,000 ระบายน ้า

ไดส้ะดวก 

รอ้ยละ 80

แกไ้ข

ปัญหาถนน

ขาดช ารดุ

จากน ้าไหล

บา่

กองชา่ง

159 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กบา้น

ปรางคบ์รุ ีหมูท่ี ่

16

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนน คสล. กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

500 เมตร หรอื

มพีืน้ทีไ่มน่อ้ย

กวา่ 2,000 ตร.ม

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

160 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้าใน

หมูบ่า้นปรางคบ์รุี

 หมูท่ี ่16

เพือ่การระบายน ้า 

ป้องกนัถนนช ารดุ

รางระบายน ้าค

สล. ยาว 357 

เมตร ตามแบบ

มาตรฐานของ

เทศบาล

ต าบลครบรุใีต ้

180,000 180,000 180,000 180,000 ระบายน ้าได ้

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

แกไ้ข

ปัญหาถนน

ขาดช ารดุ

จากน ้าไหล

บา่

กองชา่ง

161 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนมลูดนิรอบ

โรงเรยีนบา้น

ปรางคบ์รุ ีหมูท่ี ่

16

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนมลูดนิ กวา้ง

 4 เมตร ยาว 

1,000 เมตร 

หรอืมพีืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 4,000

 ตร.ม.

320,000 320,000 320,000 320,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

162 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กเขา้

ปรางคบ์รุ ีหมูท่ี ่

16

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ถนนคสล.กวา้ง 

5 เมตร ยาว 580

 เมตร หรอืมี

พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่

 2,900 ตร.ม

1,305,000 1,305,000 1,305,000 1,305,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

163 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

ภายในหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่16

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ซอ่มแซมถนน 

ขนาดกวา้ง 3 

เมตร ยาว 500 

เมตร หนา 0.15 

เมตร หรอืมี

พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่

 1,500 ตร.ม.

155,000 155,000 155,000 155,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง



1.1  กอ่สรา้ง  ปรบัปรงุบ ารงุรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน า้ ทางระบายน า้ในต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

164 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

คอนกรตีเสรมิ

เหล็กสายบา้น

ผอ.โอภาส หมูท่ี่

 16

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ซอ่มแซมถนนค

สล. กวา้ง 3 

เมตร ยาว 408 

เมตร หรอืมี

พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่

 1,224 ตร.ม.

673,200 673,200 673,200 673,200 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

165 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

คอนกรตีเสรมิ

เหล็กสายศาลา

ประชาคม หมูท่ี ่

16

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ซอ่มแซมถนนค

สล. กวา้ง 3 

เมตร ยาว 145 

เมตร หรอืมี

พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่

 435 ตร.ม.

240,000 240,000 240,000 240,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

166 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

คอนกรตีเสรมิ

เหล็กภายใน

หมูบ่า้น หมูท่ี ่16

เพือ่ใหม้ถีนน

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ไดอ้ยา่ง

สะดวก

ซอ่มแซมถนนค

สล. กวา้ง 3 

เมตร ยาว 415 

เมตร หรอืมี

พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่

 1,245 ตร.ม.

685,000 685,000 685,000 685,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวก

อบุัตเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ

 80

ประชาชน

ในพืน้ที่

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การเดนิทาง

กองชา่ง

166 โครงการ 244,362,220 244,362,220 244,362,220 244,362,220รวม



1.2  แนวทาง จดัหาเครือ่งมอืและอปุกรณ์

เป้าหมาย หนว่ยงานที่

ท ี่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์
ผลผลติ

ครภุณัฑ์
2561 2562 2563 2564 รบัผดิชอบ

บาท บาท บาท บาท หลกั

1 แผนงาน

บรหิารงานท่ัวไป

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑ์

คอมพวิเตอร ์(ตาม

คณุลักษณะพืน้ฐาน

ครภัุณฑ์

คอมพวิเตอร)์

เพือ่ใชใ้นการ

ปฎบิัตหินา้ที่

ของพนักงาน

จัดซือ้เครือ่ง

คอมพวิเตอร ์

พรอ้มอปุกรณ์

ครบชดุ จ านวน 2

 เครือ่ง

29,000 29,000 29,000 29,000 ส านักปลัด

2 แผนงาน

บรหิารงานท่ัวไป

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑ์

คอมพวิเตอร ์(ตาม

คณุลักษณะพืน้ฐาน

ครภัุณฑ์

คอมพวิเตอร)์

เพือ่ใชใ้นการ

ปฎบิัตหินา้ที่

ของพนักงาน

จัดซือ้เครือ่ง

คอมพวิเตอร์

โน๊ตบุ๊คพรอ้ม

อปุกรณ์ครบชดุ 

จ านวน 1 เครือ่ง

21,000 21,000 21,000 21,000 ส านักปลัด

งบประมาณทีผ่า่นมา

บญัชคีรภุณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน



บญัชคีรภุณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

3 แผนงาน

บรหิารงานท่ัวไป

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑส์ านักงาน   

 (ตามบัญชรีาคา

มาตรฐานครภัุณฑ)์

เพือ่ใชป้รับ

อากาศภายใน

ส านักงาน

จัดซือ้เครือ่ง

ปรับ-อากาศ 

ชนดิตดิผนังมี

ระบบฟอก

อากาศพรอ้ม

ตดิตัง้ ขนาด 

12,000 บทียี ู

จ านวน 1 เครือ่ง

17,000 17,000 17,000 17,000 กองคลัง

4 แผนงาน

บรหิารงานท่ัวไป

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑส์ านักงาน   

 (ตามบัญชรีาคา

มาตรฐานครภัุณฑ)์

เพือ่ใชป้รับ

อากาศภายใน

ส านักงาน

จัดซือ้เครือ่ง

ปรับ-อากาศ 

ชนดิแขวนมี

ระบบฟอก

อากาศพรอ้ม

ตดิตัง้ ขนาด 

13,000 บทียี ู

จ านวน 2 เครือ่ง

46,000 46,000 46,000 46,000 กองคลัง

5 แผนงาน

บรหิารงานท่ัวไป

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑส์ านักงาน   

 (ตามบัญชรีาคา

มาตรฐานครภัุณฑ)์

เพือ่ใชใ้นการ

ปฏบิัตหินา้ที่

ของพนักงาน

จัดซือ้เครือ่งถา่ย

เอกสารระบบ

ดจิติอล(ขาว-ด า)

 ความเร็ว 20 

แผน่/นาท ี

จ านวน 1 เครือ่ง

100,000 100,000 100,000 100,000 กองคลัง



บญัชคีรภุณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

6 แผนงาน

บรหิารงานท่ัวไป

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑส์ านักงาน เพือ่ใชใ้นการ

ปฏบิัตหินา้ที่

ของพนักงาน

จัดซือ้โตะ๊ท างาน

 ระดับ 1-2 

หนา้โฟเมกา้ 

ขนาด 

120×60×75 

จ านวน 1 ตัว

4,700 4,700 4,700 4,700 กองคลัง

7 แผนงาน

บรหิารงานท่ัวไป

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑส์ านักงาน   

 (ตามบัญชรีาคา

มาตรฐานครภัุณฑ)์

เพือ่ใชใ้นการ

ปฏบิัตหินา้ที่

ของพนักงาน

จัดซือ้ตูเ้หล็ก

บาน ขนาด 2 

บาน (มอก.) 

จ านวน 2 ตู ้

11,000 11,000 11,000 11,000 กองคลัง

8 แผนงาน

บรหิารงานท่ัวไป

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑโ์ฆษณา

และเผยแพร ่  

(ตามบัญชรีาคา

มาตรฐานครภัุณฑ)์

เพือ่ใชใ้นการ

ปฏบิัตหินา้ที่

ของพนักงาน

จัดซือ้กลอ้งถา่ย

ภาพนิง่ ระบบ

ดจิติอล ความ

ละเอยีด 16 

ลา้นพกิเซล 

จ านวน 1 ตัว

9,000 9,000 9,000 9,000 กองคลัง

9 แผนงาน

บรหิารงานท่ัวไป

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑ์

คอมพวิเตอร ์(ตาม

คณุลักษณะพืน้ฐาน

ครภัุณฑ์

คอมพวิเตอร)์

เพือ่ใชใ้นการ

ปฎบิัตหินา้ที่

ของพนักงาน

จัดซือ้เครือ่ง

คอมพวิเตอร์

โน๊ตบุ๊ค ส าหรับ

งานประมวลผล 

จ านวน 1 เครือ่ง

21,000 21,000 21,000 21,000 กองคลัง



บญัชคีรภุณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

10 แผนงาน

บรหิารงานท่ัวไป

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑ์

คอมพวิเตอร ์(ตาม

คณุลักษณะพืน้ฐาน

ครภัุณฑ์

คอมพวิเตอร)์

เพือ่ใชใ้นการ

ปฎบิัตหินา้ที่

ของพนักงาน

จัดซือ้เครือ่ง

คอมพวิเตอร ์

ส าหรับงาน

ส านักงาน 

จ านวน 1 เครือ่ง

16,000 16,000 16,000 16,000 กองคลัง

11 แผนงาน

บรหิารงานท่ัวไป

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑ์

คอมพวิเตอร ์(ตาม

คณุลักษณะพืน้ฐาน

ครภัุณฑ์

คอมพวิเตอร)์

เพือ่ใชใ้นการ

ปฎบิัตหินา้ที่

ของพนักงาน

จัดซือ้

เครือ่งพมิพ ์

Multifunction 

ชนดิเลเซอร/์

ชนดิ LED ส ี

จ านวน 1 เครือ่ง

17,000 17,000 17,000 17,000 กองคลัง

12 แผนงาน

บรหิารงานท่ัวไป

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑ์

คอมพวิเตอร ์(ตาม

คณุลักษณะพืน้ฐาน

ครภัุณฑ์

คอมพวิเตอร)์

เพือ่ใชใ้นการ

ปฎบิัตหินา้ที่

ของพนักงาน

จัดซือ้เครือ่ง

ส ารองไฟฟ้า

ขนาด 800 Va 

จ านวน 2 เครือ่ง

6,400 6,400 6,400 6,400 กองคลัง

13 แผนงาน

บรหิารงานท่ัวไป

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑ์

คอมพวิเตอร ์(ตาม

คณุลักษณะพืน้ฐาน

ครภัุณฑ์

คอมพวิเตอร)์

เพือ่ใชใ้นการ

ปฎบิัตหินา้ที่

ของพนักงาน

จัดซือ้

เครือ่งพมิพแ์บบ

ฉีดหมกึ (Inkjet 

Printer)  จ านวน

 1 เครือ่ง

4,300 4,300 4,300 4,300 กองคลัง

14 แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑก์ารเกษตร 

  (ตามบัญชรีาคา

มาตรฐานครภัุณฑ)์

เพือ่ใชส้ าหรับ

การป้องกนั

ก าจัดแมลง ซึง่

เป็นพาหะน าโรค 

เชน่ ยงุ แมลง

ตา่ง ๆ

จัดซือ้เครือ่งพน่

หมอกควัน ก าลัง

เครือ่งยนตไ์ม่

นอ้ยกวา่ 25 

แรงมา้ จ านวน 1 

เครือ่ง

59,000 59,000 59,000 59,000 ส านักปลัด



บญัชคีรภุณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

15 แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑก์ารเกษตร 

  (ตามบัญชรีาคา

มาตรฐานครภัุณฑ)์

เพือ่ใชส้ าหรับ

สบูน ้าบรรเทา

ปัญหาอทุกภัย

,ภัยแลง้

จัดซือ้เครือ่งสบู

น ้าแบบหอยโขง่

เครือ่งยนต์

เบนซนิ ขนาด

ไมน่อ้ยกวา่ 5 

แรงมา้ จ านวน 1 

เครือ่ง

15,000 15,000 15,000 15,000 ส านักปลัด

16 แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑง์านบา้น

งานครัว (ตามบัญชี

ราคามาตรฐาน

ครภัุณฑ)์

เพือ่ใชส้ าหรับ

แชน่ ้าดืม่ไว ้

บรกิารประชาชน

ผูม้าตดิตอ่

ราชการ

จัดซือ้ตูเ้ย็น 

ขนาดความจไุม่

นอ้ยกวา่ 5 

ควิบกิฟตุ เป็น

รุน่ทีไ่ดรั้บฉลาก

ประ-สทิธภิาพ 

เบอร ์5 ของการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลติ

แหง่ประเทศไทย

 จ านวน 1 ตู ้

6,500 6,500 6,500 6,500 ส านักปลัด



บญัชคีรภุณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

17 แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑง์านบา้น

งานครัว (ตามบัญชี

ราคามาตรฐาน

ครภัุณฑ)์

เพือ่ใชส้ าหรับ

ตัดหญา้

จัดซือ้เครือ่งตัด

หญา้ แบบขอ้

แข็งเป็นเครือ่ง

ตัดหญา้แบบ

สายสะพาย

เครือ่งยนต ์

ขนาดไมน่อ้ยกวา่

 1.5 แรงมา้ 

ปรมิาตรกระบอก

สบูไมน่อ้ยกวา่ 

30 ซซี ีพรอ้ม

ใบมดี จ านวน 1 

เครือ่ง

9,500 9,500 9,500 9,500 ส านักปลัด

18 แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑง์านบา้น

งานครัว (ตามบัญชี

ราคามาตรฐาน

ครภัุณฑ)์

เพือ่ใหม้คีรภัุณฑ์

ใชส้ าหรับตัดหญา้

จัดซือ้เครือ่งตัด

หญา้แบบขอ้ออ่น

 เป็นเครือ่งตัด

หญา้แบบ

สายสะพาย

เครือ่ง-ยนต ์

ขนาดไมน่อ้ยกวา่

 1.5 แรงมา้ 

ปรมิาตรกระบอก

สบูไมน่อ้ยกวา่ 

30 ซซี ีพรอ้ม

ใบมดี จ านวน 1 

เครือ่ง

11,000 11,000 11,000 11,000 ส านักปลัด



บญัชคีรภุณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

19 แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑง์านบา้น

งานครัว (ตามบัญชี

ราคามาตรฐาน

ครภัุณฑ)์

เพือ่ใหม้คีรภัุณฑ์

ใชส้ าหรับตัดหญา้

จัดซือ้เครือ่งตัด

หญา้แบบลอ้

จักรยาน เป็น

เครือ่งตัดหญา้

แบบเข็น 

เครือ่งยนตข์นาด

ไมน่อ้ยกวา่ 5 

แรงมา้ จ านวน 1 

เครือ่ง

12,000 12,000 12,000 12,000 ส านักปลัด

20 แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑง์านบา้น

งานครัว (ตามบัญชี

ราคามาตรฐาน

ครภัุณฑ)์

เพือ่ใชส้ าหรับ

สาธติการ

ดับเพลงิและ

ประกอบอาหาร

จัดซือ้เครือ่งเตา

แกส๊ ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 3 หัว

เตา มเีตาอบใน

ตัว จ านวน 1 

เครือ่ง

10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด

21 แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑง์านบา้นงานครัวเพือ่ใหม้ภีาชนะ

ไวส้ าหรับรองรับ

ขยะ

จัดซือ้ถังขยะ 

ขนาดบรรจ ุ130

 ลติร มชีอ่งทิง้

ขยะ จ านวน 2 ถัง

8,000 8,000 8,000 8,000 ส านักปลัด

22 แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑไ์ฟฟ้าและ

วทิย ุ(ตามบัญชี

ราคามาตรฐาน

ครภัุณฑ)์

เพือ่ใชส้ าหรับ

รับ-สง่ขา่วสาร 

ในการ

ปฏบิัตงิานดา้น

การป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย

จัดซือ้เครือ่งรับ

สง่วทิย ุระบบ 

VHF/FM ชนดิ

มอืถอื 5 วัตต ์

พรอ้มอปุกรณ์

ครบชดุ จ านวน 1

 เครือ่ง

7,500 7,500 7,500 7,500 ส านักปลัด



บญัชคีรภุณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

23 แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑไ์ฟฟ้าและวทิยเุพือ่ใชเ้ป็น

สญัญาณเตอืน

ตามจดุเสีย่ง 

ทางแยก ทาง

โคง้ สามารถท า

ใหเ้พิม่วสิยัทัศน์

การมองเห็น

อยา่งชัดเจน

มากขึน้

จัดซือ้สญัญาณ

ไฟกระพรบิ

พลังงาน

แสงอาทติย ์

ตดิตัง้

ไฟสญัญาณกบั

แผงโซลา่เซลล ์

มรีะบบชารท์ไฟ

ตอ่เนื่องโดย

อตัโนมตั ิความ

สวา่ง LED

25,000 25,000 25,000 25,000 ส านักปลัด

24 แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑไ์ฟฟ้าและวทิยเุพือ่ใชเ้ป็น

สญัญาณเตอืน

ในการชะลอ

ความเร็ว

จัดซือ้ป้ายไฟ

สามเหลีย่มหยดุ

ตรวจ เป็นขาตัง้

แบบเคลือ่นยา้ย

ได ้สะดวก ใช ้

ไฟบา้น 220 V 

และใชแ้บตเตอรี่

 จ านวน 1 ชดุ

20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด

25 แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑเ์ครือ่งดับเพลงิเพือ่ใชส้ าหรับ

ดับไฟ ประเภท 

(BC)

จัดซือ้เครือ่ง

ดับเพลงิ

คารบ์อนไดออกไ

ซด ์ขนาด 10 

ปอนด ์จ านวน 1 

เครือ่ง

25,000 25,000 25,000 25,000 ส านักปลัด



บญัชคีรภุณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

26 แผนงาน

สาธารณสขุ

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนสง่ (ตามบัญชี

ราคามาตรฐาน

ครภัุณฑ)์

เพือ่ใหม้คีรภัุณฑ์

ใชใ้นการเก็บ

ขยะภายในต าบล

จัดซือ้รถบรรทกุ

ขยะขนาด 6  ตัน

 6 ลอ้ ปรมิาตร

กระบอกสบูไม่

ต า่กวา่ 6,000 ซี

ซ ีแบบอดัทา้ย 

จ านวน 1 คัน

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ส านักปลัด

27 แผนงาน

สาธารณสขุ

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑง์านบา้น

งานครัว

เพือ่ใหม้ภีาชนะ

ไวร้องรับขยะ

ภายในหมูบ่า้น

จัดซือ้ถังขยะ 

จ านวน 16 

หมูบ่า้น 1,000 ถัง

800,000 800,000 800,000 800,000 ส านักปลัด

28 แผนงาน

สาธารณสขุ

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนสง่ (ตามบัญชี

ราคามาตรฐาน

ครภัุณฑ)์

เพือ่ใหม้คีรภัุณฑ์

ใชใ้นการ

ปฎบิัตงิานดา้น

ชว่ยเหลอืผู ้

ประสบอบุัตเิหตุ

หรอืผูป่้วยใน

เบือ้งตน้

จัดซือ้

รถพยาบาล

ฉุกเฉนิ (รถ

กระบะ) ปรมิาตร

กระบอกสบูไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ีจ านวน 1 คัน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักปลัด

29 แผนงาน

การเกษตร

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑก์ารเกษตร 

  (ตามบัญชรีาคา

มาตรฐานครภัุณฑ)์

เพือ่ใชใ้น

การเกษตรกรรม 

(หมูท่ี ่11)

จัดซือ้รถฟารม์

แทรกเตอร ์ชนดิ

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้

 ขนาด 40 แรงมา้

  จ านวน 1 คัน

590,000 590,000 590,000 590,000 ส านักปลัด



บญัชคีรภุณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

30 แผนงานเคหะ

และชมุชน

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑส์ านักงาน   

 (ตามบัญชรีาคา

มาตรฐานครภัุณฑ)์

เพือ่ใชป้รับ

อากาศภายใน

ส านักงาน

จัดซือ้เครือ่ง

ปรับ-อากาศ 

ชนดิตดิผนัง

พรอ้มตดิตัง้ มี

ระบบฟอกอากาศ

 ขนาด 18,000 

บทียี ูจ านวน 2 

เครือ่ง

42,000 42,000 42,000 42,000 กองชา่ง

31 แผนงานเคหะ

และชมุชน

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑส์ านักงาน เพือ่ใชใ้นการ

ปฎบิัตงิานของ

พนักงาน

จัดซือ้โตะ๊

ท างานพรอ้ม

เกา้อี ้ระดับ 1-2 

ขนาด (ก×ย×ส) 

60×120×75 

ซม.จ านวน 2 ชดุ

14,000 14,000 14,000 14,000 กองชา่ง

32 แผนงานเคหะ

และชมุชน

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑส์ านักงาน เพือ่ใชใ้นการ

ปฎบิัตงิานของ

พนักงาน

จัดซือ้โตะ๊

ท างานพรอ้ม

เกา้อี ้ระดับ 3-6 

ขนาด (ก×ย×ส) 

80×150×75 

ซม.  จ านวน 2 

ชดุ

20,000 20,000 20,000 20,000 กองชา่ง



บญัชคีรภุณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

33 แผนงานเคหะ

และชมุชน

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑส์ านักงาน   

 (ตามบัญชรีาคา

มาตรฐานครภัุณฑ)์

เพือ่ใชส้ าหรับ

เก็บเอกสารใน

ราชการ

จัดซือ้ตูเ้หล็ก

เก็บแบบฟอรม์ 

ขนาด 15 ลิน้ชัก

 ขนาดไมน่อ้ย

กวา่ ขนาด (ก×

ล×ส) 

37×45×131 

ซม.จ านวน 1 ตู ้

4,300 4,300 4,300 4,300 กองชา่ง

34 แผนงานเคหะ

และชมุชน

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑส์ านักงาน เพือ่ใชส้ าหรับ

เก็บเอกสารใน

ราชการ

จัดซือ้ตูเ้หล็ก

บานเลือ่นกระจก

 2 บาน จ านวน 2

 ตู ้

16,000 16,000 16,000 16,000 กองชา่ง

35 แผนงานเคหะ

และชมุชน

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑส์ านักงาน   

 (ตามบัญชรีาคา

มาตรฐานครภัุณฑ)์

เพือ่ใชส้ าหรับ

เก็บเอกสารใน

ราชการ

จัดซือ้ตูเ้หล็ก 

ขนาด 2 บาน 

(มอก.) จ านวน 2

 ตู ้

11,000 11,000 11,000 11,000 กองชา่ง

36 แผนงานเคหะ

และชมุชน

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑส์ านักงาน เพือ่ใชส้ าหรับ

เก็บเอกสารใน

ราชการ

จัดซือ้ตูเ้หล็กสงู

บานเลือ่นกระจก

 จ านวน 2 ตู ้

12,000 12,000 12,000 12,000 กองชา่ง

37 แผนงานเคหะ

และชมุชน

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑส์ านักงาน เพือ่ใชส้ าหรับ

เก็บเอกสารใน

ราชการ

จัดซือ้ตูเ้หล็กสงู

บานเลือ่นทบึ 

จ านวน 2 ตู ้

8,000 8,000 8,000 8,000 กองชา่ง



บญัชคีรภุณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

38 แผนงานเคหะ

และชมุชน

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑส์ านักงาน เพือ่ใชส้ าหรับกกั

เก็บน ้าแกไ้ข

ปัญหาภัยแลง้

จัดซือ้ถังเก็บกกั

น ้า จ านวน 16 หมู่

700,000 700,000 700,000 700,000 กองชา่ง

39 แผนงานเคหะ

และชมุชน

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑก์ารเกษตร เพือ่ใชใ้นการ

ปฏบิัตงิานของ

กจิการประปา

จัดซือ้ป๊ัมสารสม้

 จ านวน 10 ตัว

105,000 105,000 105,000 105,000 กองชา่ง/

กองคลัง

40 แผนงานเคหะ

และชมุชน

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑก์ารเกษตร เพือ่ใชใ้นการ

ปฏบิัตงิานของ

กจิการประปา

จัดซือ้ป๊ัมคลอรนี

 จ านวน 10 ตัว

105,000 105,000 105,000 105,000 กองชา่ง/

กองคลัง

41 แผนงานเคหะ

และชมุชน

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑก์ารเกษตร เพือ่ใชใ้นการ

ปฏบิัตงิานของ

กจิการประปา

จัดซือ้ป๊ัมสบูน ้า

ดบิ จ านวน 6 ตัว

210,000 210,000 210,000 210,000 กองชา่ง/

กองคลัง

42 แผนงานเคหะ

และชมุชน

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑก์ารเกษตร เพือ่ใชใ้นการ

ปฏบิัตงิานของ

กจิการประปา

จัดซือ้ป๊ัมสบู

น ้าดขี ึน้ถังสงู 

จ านวน 6 ตัว

120,000 120,000 120,000 120,000 กองชา่ง/

กองคลัง

43 แผนงานเคหะ

และชมุชน

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑอ์ืน่ เพือ่ใชใ้นการ

ปฏบิัตงิานของ

กจิการประปา

จัดซือ้มเิตอรน์ ้า 

ขนาด 4 หนุ 

จ านวน 250 ตัว

100,000 100,000 100,000 100,000 กองชา่ง/

กองคลัง

44 แผนงาน

การศกึษา

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑส์ านักงาน   

 (ตามบัญชรีาคา

มาตรฐานครภัุณฑ)์

เพือ่ใชส้ าหรับ

เก็บเอกสารใน

ราชการ

จัดซือ้ตูเ้หล็ก

บานเลือ่นทบึ 

ขนาด 2 บาน 

(มอก.) จ านวน 2

 ตู ้

11,000 11,000 11,000 11,000 กอง

การศกึษา



บญัชคีรภุณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

45 แผนงาน

การศกึษา

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑส์ านักงาน เพือ่ใชใ้นการ

ปฎบิัตหินา้ที่

ของพนักงาน

จัดซือ้เกา้อี้

ส านักงาน ชนดิ

เทา้แขน ปรับ

ระดับสงู-ต า่

เบาะน่ังได ้

จ านวน 1 ตัว

5,000 5,000 5,000 5,000 กอง

การศกึษา

46 แผนงานสงัคม

สงเคราะห์

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑ์

คอมพวิเตอร ์(ตาม

คณุลักษณะพืน้ฐาน

ครภัุณฑ์

คอมพวิเตอร)์

เพือ่ใชใ้นการ

ปฎบิัตหินา้ที่

ของพนักงาน

จัดซือ้เครือ่ง

คอมพวิเตอร ์

พรอ้มอปุกรณ์

ครบชดุ จ านวน 1

 เครือ่ง

29,500 29,500 29,500 29,500 กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

46 โครงการ 6,813,700 6,813,700 6,813,700 6,813,700

 

รวม



1.3 พฒันาระบบการจราจร

     -  แผนงานเคหะและชมุชน

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการตดิตัง้

สญัญาณไฟจราจร

บรเิวณจดุแยก

เพือ่ลดการเกดิ

อบุัตเิหตใุนการใช ้

ถนน

สญัญาณไฟจราจร

 บรเิวณจดุแยกใน

ต าบล

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัย 

ลดการเกดิ

อบุัตเิหต ุ

รอ้ยละ 80

เพือ่ความ

ปลอดภัยใน

การจราจร

และลด

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง

2 โครงการจัดท า

ป้ายและ

เครือ่งหมายจราจร

เพือ่ลดการเกดิ

อบุัตเิหตใุนการใช ้

ถนน

ป้ายจราจร ใน

ต าบลครบรุใีต ้

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยลด

การเกดิ

อบุัตเิหต ุ

รอ้ยละ 80

 เพือ่ความ

ปลอดภัยใน

การจราจร 

และลด

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ผลลพัธท์ ี่

คาดวา่จะ

ไดร้บั

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

ตวัชีว้ดั 

(KPI)

งบประมาณทีผ่า่นมา



1.3 พฒันาระบบการจราจร

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

3 โครงการตดิตัง้

ระบบกลอ้งวงจร

ปิดบรเิวณทางแยก

หรอืจดุเสีย่งภัย

ภายในต าบล

เพือ่ตรวจสอบ

ความปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพยส์นิ

ของประชาชน

กลอ้งวงจรปิด 3 

ชดุพรอ้มอปุกรณ์

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน

ไดรั้บ

ประโยชน ์

รอ้ยละ 80

เกดิความ

สงบสขุ 

ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัย

กองชา่ง

4 โครงการตดิตัง้

กระจกโคง้และ

ไฟสญัญาณ

บรเิวณทางแยก

เพือ่ประโยชนใ์น

การป้องกนัอบุัตเิหตุ

ไฟสญัญาณและ

กระจกสอ่งทางแยก

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยลด

การเกดิ

อบุัตเิหต ุ

รอ้ยละ 80

เพือ่ความ

ปลอดภัยใน

การจราจร

และลด

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง

5 โครงการตดิตัง้

ระบบกลอ้งวงจร

ปิดสีแ่ยกคลองยาง

 หมูท่ี ่3

เพือ่ตรวจสอบการ

ใชถ้นนและเฝ้า

ระวังอบุัตเิหตุ

ระบบกลอ้งวงจรปิด

  1 ชดุ กลอ้ง 4 ตัว

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัย 

รอ้ยละ 80

เพือ่ความ

ปลอดภัยใน

การจราจร 

และลด

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง



1.3 พฒันาระบบการจราจร

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

6 โครงการจัดท า

ป้ายสญัญาณ

จราจรในชมุชนุ

ตามถนนปอแดง-

มลูบน ระหวา่ง

บา้นซบักา้น เหลอืง

เพือ่ลดการเกดิ

อบุัตเิหตใุนการใช ้

ถนน

สญัญานไฟจราจร 

บรเิวณจดุแยก

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัย 

ลดการเกดิ

อบุัตเิหต ุ

รอ้ยละ 80

เพือ่ความ

ปลอดภัยใน

การจราจร

และลด

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง

7 โครงการตดิตัง้

กระจกสอ่งทางแยก

 หมูท่ี ่5

เพือ่ลดการเกดิ

อบุัตเิหตใุนการใช ้

ถนน

กระจกโคง้สอ่งทาง

  4 ชดุ

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัย 

ลดการเกดิ

อบุัตเิหต ุ

รอ้ยละ 80

สามารถลด

อบุัตเิหตุ

จากถนน 

ป้องกนั

อนัตราย

กองชา่ง

8 โครงการตดิตัง้ไฟ

สญัญานเตอืน

ในทางรว่มทางแยก

 หมูท่ี ่5

เพือ่ลดการเกดิ

อบุัตเิหตใุนการใช ้

ถนน

ไฟสญัญานเตอืน 

จ านวน 2 ชดุ

40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยลด

การเกดิ

อบุัตเิหต ุ

รอ้ยละ 80

เพือ่ความ

ปลอดภัยใน

การจราจร 

และลด

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง



1.3 พฒันาระบบการจราจร

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

9 โครงการตดิตัง้ป้าย

จราจรในหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่9

เพือ่ประโยชนใ์น

การป้องกนัอบุัตเิหตุ

ป้ายจราจร 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยลด

การเกดิ

อบุัตเิหต ุ

รอ้ยละ 80

เพือ่ความ

ปลอดภัยใน

การจราจร 

และลด

อบุัตเิหตุ

กองชา่ง

9 โครงการ 545,000 545,000 545,000 545,000รวม



 1.4  การสาธารณูปการและการกอ่สรา้งอืน่ๆ (แนวทางการพฒันา ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ)

        -   แผนงานเคหะและชมุชน

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการตดิตัง้โคม

ไฟสอ่งสวา่ง

สาธารณะภายใน

หมูบ่า้น           หมู่

ที ่1-16

เพือ่ใหม้แีสงสวา่ง

ในเวลากลางคนื

ลดความเสีย่งจาก

จดุอนัตรายตา่ง ๆ

ตดิตัง้หลอดไฟ

สอ่งสวา่งตามแยก

หรอืจดุเสีย่ง จดุ

เปลีย่วในหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่1-16

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพยส์นิ 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพยส์นิ

กองชา่ง

2 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าภายในต าบล

 หมูท่ี ่1-16

เพือ่ขยายการ

ใหบ้รกิารไฟฟ้าแก่

ประชาชนได ้

ครอบคลมุยิง่ข ึน้

ขยายเขตไฟฟ้า 

หมูท่ี ่1-16

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ

กองชา่ง

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตวัชีว้ดั 

(KPI)

ผลลพัธท์ ี่

คาดวา่จะ

ไดร้บั

งบประมาณทีผ่า่นมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ที่ โครงการ



 1.4  การสาธารณูปการและการกอ่สรา้งอืน่ๆ (แนวทางการพฒันา ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ)

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

3 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าเพือ่

การเกษตรภายใน

ต าบล หมูท่ี ่1-16

เพือ่ใชใ้นการเกษตร ขยายเขตไฟฟ้า

เพือ่การเกษตร 

จ านวน 16 หมูบ่า้น

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

เพือ่

การเกษตร 

รอ้ยละ 80

ประชาชนได ้

ใชไ้ฟฟ้า

เพือ่

การเกษตร

กองชา่ง

4 โครงการกอ่สรา้ง

หอ้งสขุาสาธารณะ

เพือ่บรกิารสขุา

สาธารณะแก่

ประชาชน

หอ้งสขุาตามแบบ

เทศบาลต าบลคร

บรุใีต ้

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได ้

ใชป้ระโยชน ์

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

สขุา

สาธารณะใช ้

อยา่งท่ัวถงึ

กองชา่ง

5 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าภายในบา้น

หนองโสน หมูท่ี ่1

เพือ่ขยายการ

ใหบ้รกิารไฟฟ้าแก่

ประชาชน

ครอบคลมุยิง่ข ึน้

ขยายเขตไฟฟ้า

ชนดิ 3 เฟส

80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ 

มคีวาม

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพยส์นิ

กองชา่ง



 1.4  การสาธารณูปการและการกอ่สรา้งอืน่ๆ (แนวทางการพฒันา ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ)

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

6 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าภายใน

หมูบ่า้นสระผักโพด

 หมูท่ี ่2

เพือ่ขยายการ

ใหบ้รกิารไฟฟ้าแก่

ประชาชนได ้

ครอบคลมุยิง่ข ึน้

ขยายเขตไฟฟ้า

ภายในหมูบ่า้น

ความยาว 100 เมตร

40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ

กองชา่ง

7 โครงการตดิตัง้

สญัญาณไฟเตอืน

และป้ายลด

ความเร็วถนนสาย

คลองยาง-มลูบน

เพือ่การป้องกนั

และลดอบุัตเิหตุ

ทางถนน

สญัญาณไฟเตอืน

และป้ายลดความเร็ว

100,000 100,000 100,000 100,000 มสีญัญาณ

ไฟเตอืน

และป้ายลด

ความเร็ว 

อบุัตเิหตุ

ลดลง รอ้ยละ

 80

ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพยส์นิ

กองชา่ง

8 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าภายใน

หมูบ่า้นคลองยาง

หมูท่ี ่3

เพือ่ขยายการ

ใหบ้รกิารไฟฟ้าแก่

ประชาชนได ้

ครอบคลมุยิง่ข ึน้

ขยายเขตไฟฟ้า

ภายในหมูบ่า้น 

ความยาว 200 เมตร

80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ

กองชา่ง



 1.4  การสาธารณูปการและการกอ่สรา้งอืน่ๆ (แนวทางการพฒันา ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ)

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

9 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าภายในบา้น

ซบักา้นเหลอืง หมู่

ที ่4

เพือ่ขยายการ

ใหบ้รกิารไฟฟ้าแก่

ประชาชนได ้

ครอบคลมุยิง่ข ึน้

ขยายเขตไฟฟ้า

ภายในหมูบ่า้น 

จ านวน 7 จดุ ความ

ยาว 1,900 เมตร

420,000 420,000 420,000 420,000 ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ

กองชา่ง

10 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าภายในบา้น

หนองรังกา หมูท่ี ่5

เพือ่ขยายการ

ใหบ้รกิารไฟฟ้าแก่

ประชาชนได ้

ครอบคลมุยิง่ข ึน้

ขยายเขตไฟฟ้า

ภายในหมูบ่า้น 

ความยาว 400 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ

กองชา่ง

11 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าภายใน

หมูบ่า้นหนองหวา้

หมูท่ี ่7

เพือ่ขยายการ

ใหบ้รกิารไฟฟ้าแก่

ประชาชนได ้

ครอบคลมุยิง่ข ึน้

ขยายเขตไฟฟ้า

ภายในหมูบ่า้น 

ความยาว 800 เมตร

260,000 260,000 260,000 260,000 ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ

กองชา่ง



 1.4  การสาธารณูปการและการกอ่สรา้งอืน่ๆ (แนวทางการพฒันา ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ)

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

12 โครงการปรับปรงุ

เสยีงตามสายเพือ่

ใชใ้นการ

ประชาสมัพันธ์

ขา่วสารบา้นหนอง

หวา้ หมูท่ี ่7

เพือ่ขยายการ

ใหบ้รกิารขา่วสาร

ใหท่ั้วถงึแก่

ประชาชน

ปรับปรงุเสยีงตาม

สายเพือ่ใชใ้นการ

ประชาสมัพันธ์

ขา่วสาร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน

ไดรั้บขอ้มลู

ขา่วสาร รอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บ

ขา่วสาร

อยา่งท่ัวถงึ

กองชา่ง

13 โครงการปรับปรงุ

เสยีงตามสายบา้น

ดอนใหม ่  หมูท่ี ่8

เพือ่ขยายการ

ใหบ้รกิารขา่วสาร

ใหท่ั้วถงึแก่

ประชาชน

ปรับปรงุเสยีงตาม

สายเพือ่ใชใ้นการ

ประชาสมัพันธ์

ขา่วสาร

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน

ไดรั้บขอ้มลู

ขา่วสาร รอ้ย

ละ 80

สามารถเพิม่

ประสทิธภิาพ

ในการ

ประชา-

สมัพันธ์

ขา่วสาร

กองชา่ง

14 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าภายในบา้น

มาบพมิาน หมูท่ี ่9

เพือ่ขยายการ

ใหบ้รกิารไฟฟ้าแก่

ประชาชนได ้

ครอบคลมุยิง่ข ึน้

ขยายเขตไฟฟ้า

ภายในหมูบ่า้น 

ความยาว 2,000 

เมตร

650,000 650,000 650,000 650,000 ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ

กองชา่ง



 1.4  การสาธารณูปการและการกอ่สรา้งอืน่ๆ (แนวทางการพฒันา ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ)

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

15 โครงการปรับปรงุ

เสยีงตามสายบา้น

มาบพมิาน หมูท่ี ่9

เพือ่ขยายการ

ใหบ้รกิารขา่วสาร

ใหท่ั้วถงึแก่

ประชาชน

ปรับปรงุเสยีงตาม

สายเพือ่ใชใ้นการ

ประชาสมัพันธ์

ขา่วสาร

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน

ไดรั้บขอ้มลู

ขา่วสาร รอ้ย

ละ 80

สามารถเพิม่

ประสทิธภิาพ

ในการ

ประชา-

สมัพันธ์

ขา่วสาร

กองชา่ง

16 โครงการปรับปรงุ

เสยีงตามสายบา้น

ป่ามะพรา้ว หมูท่ี ่10

เพือ่เป็นการ

ประชาสมัพันธ์

หมูบ่า้น

ตดิตัง้ล าโพง 

จ านวน 5 จดุ

25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน

ไดรั้บขอ้มลู

ขา่วสาร รอ้ย

ละ 80

สามารถเพิม่

ประสทิธภิาพ

ในการ

ประชา-

สมัพันธ์

ขา่วสาร

กองชา่ง

17 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าภายในบา้น

ป่ามะพรา้ว หมูท่ี ่10

เพือ่ขยายการ

ใหบ้รกิารไฟฟ้าแก่

ประชาชนได ้

ครอบคลมุยิง่ข ึน้

ขยายเขตไฟฟ้า

ภายในหมูบ่า้น 

ความยาว 320 เมตร

80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ

กองชา่ง



 1.4  การสาธารณูปการและการกอ่สรา้งอืน่ๆ (แนวทางการพฒันา ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ)

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

18 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าเขา้หมูบ่า้น

คอกชา้ง หมูท่ี ่11

เพือ่ขยายการ

ใหบ้รกิารไฟฟ้าแก่

ประชาชนได ้

ครอบคลมุยิง่ข ึน้

ขยายเขตไฟฟ้า

ภายในหมูบ่า้น 

ความยาว 6,000 

เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ

กองชา่ง

19 โครงการสง่เสรมิ

การใชไ้ฟฟ้า

พลังงานแสง

อาทติยบ์า้นคอก

ชา้ง หมูท่ี ่11

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้าและ

แสงสวา่งใขอ้ยา่ง

ท่ัวถงึ

ระบบไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทติย์

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ

กองชา่ง

20 โครงการตดิตัง้

ไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทติย ์ศาลา

ประชาคม บา้น

คอกชา้ง หมูท่ี ่11

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้าและ

แสงสวา่งใขอ้ยา่ง

ท่ัวถงึ

ระบบไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทติย์

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ

กองชา่ง



 1.4  การสาธารณูปการและการกอ่สรา้งอืน่ๆ (แนวทางการพฒันา ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ)

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

21 โครงการจัดซือ้

เครือ่งป่ันไฟประจ า

หมูบ่า้นคอกชา้ง 

หมูท่ี ่11

เพือ่ใชป่ั้นไฟใช ้

ภายในหมูบ่า้น

เครือ่งป่ันไฟ ขนาด

 3.5 KW.

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ

กองชา่ง

22 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าภายในบา้น

บงึพัฒนา หมูท่ี ่12

เพือ่ขยายการ

ใหบ้รกิารไฟฟ้าแก่

ประชาชนได ้

ครอบคลมุยิง่ข ึน้

ขยายเขตไฟฟ้า

ภายในหมูบ่า้น 

ความยาว 450 เมตร

250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ

กองชา่ง

23 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าเพือ่

การเกษตรภายใน

บา้นสขุส าราญ หมู่

ที ่13

เพือ่ใชใ้นการเกษตร ขยายเขตไฟฟ้า

ภายในหมูบ่า้น 

ความยาว 1,000 

เมตร

250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมี

ไฟฟ้าใชใ้น

การเกษตร 

รอ้ยละ 80

ประชาชนได ้

ใชไ้ฟฟ้า

เพือ่

การเกษตร

กองชา่ง



 1.4  การสาธารณูปการและการกอ่สรา้งอืน่ๆ (แนวทางการพฒันา ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ)

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

24 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าภายในบา้น

คุม้เจรญิ  หมูท่ี ่14

เพือ่ขยายการ

ใหบ้รกิารไฟฟ้าแก่

ประชาชนได ้

ครอบคลมุยิง่ข ึน้

ขยายเขตไฟฟ้า

ภายในหมูบ่า้น 

ความยาว 200 เมตร

80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ

กองชา่ง

25 โครงการตดิตัง้

ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง

สาธารณะภายใน

หมูบ่า้น           หมู่

ที ่14

เพือ่ใหม้แีสงสวา่ง

ในเวลากลางคนื

ลดความเสีย่งจาก

จดุอนัตรายตา่ง ๆ

ตดิตัง้หลอดไฟ

สอ่งสวา่งตามแยก

หรอืจดุเสีย่ง จดุ

เปลีย่วในหมูบ่า้น

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพยส์นิ 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพยส์นิ

กองชา่ง

26 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าภายในบา้น

คุม้ครอง หมูท่ี ่15

เพือ่ขยายการ

ใหบ้รกิารไฟฟ้าแก่

ประชาชนได ้

ครอบคลมุยิง่ข ึน้

ขยายเขตไฟฟ้า

ภายในหมูบ่า้น 

ความยาว 200 เมตร

80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ

กองชา่ง



 1.4  การสาธารณูปการและการกอ่สรา้งอืน่ๆ (แนวทางการพฒันา ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ)

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

27 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าภายในบา้น

ปรางคบ์รุ ีหมูท่ี ่16

เพือ่ขยายการ

ใหบ้รกิารไฟฟ้าแก่

ประชาชนได ้

ครอบคลมุยิง่ข ึน้

ระยะทาง 3,000 

เมตร

80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช ้

อยา่งท่ัวถงึ

กองชา่ง

27 โครงการ 6,835,000 6,835,000 6,835,000 6,835,000รวม



    - แผนงานเคหะและชมุชน

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการเป่าลา้ง

ท าความสะอาด

ระบบประปา

เพือ่ปรับปรงุบอ่

บาดาลใหส้ามารถ

ใชง้านไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ

เป่าลา้งท าความ

สะอาดระบบ

ประปาหมูท่ี ่1-16

20,000 20,000 20,000 20,000 เป่าลา้งท า

ความสะอาด

ระบบประปา 

รอ้ยละ  80

บอ่บาดาล

สามารถใช ้

งานไดอ้ยา่ง

มี

ประสทิธภิาพ

 แกไ้ข

ปัญหาการ

ขาดแคลนน ้า

กองชา่ง

2 โครงการเจาะบอ่

บาดาลภายใน

ต าบลครบรุใีต ้

เพือ่ใหม้นี ้าใชใ้น

การอปุโภค บรโิภค

 ในหมูบ่า้น

เจาะบอ่บาดาล 

หมูท่ี ่1-16

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี

น ้าใชร้อ้ยละ 

 80

เพือ่

แกปั้ญหา

การขาด

แคลนน ้า

ในชว่งฤดแูลง้

กองชา่ง

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณทีผ่า่นมา

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

ที่

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ผลลพัธท์ ี่

คาดวา่จะ

ไดร้บั

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ

      1.5 พฒันาจดัหาน า้เพือ่อปุโภค-บรโิภค

วตัถปุระสงค์โครงการ
ตวัชีว้ดั 

(KPI)



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

      1.5 พฒันาจดัหาน า้เพือ่อปุโภค-บรโิภค

3 โครงการกอ่สรา้ง

หอถังสงู พรอ้ม

ขยายเขตประปา

บา้นหนองโสน หมู่

ที ่1

เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการ

เก็บและสง่

น ้าประปาให ้

เพยีงพอ ตอ่เนื่อง

หอถังประปา

คอนกรตีขนาด

ความจ ุ20 ลบ.ม.

250,000 250,000 250,000 250,000 มหีอถังสงู

เพือ่กกัเก็บ

น ้าใชร้อ้ยละ

 80

ประชาชนมี

น ้าประปาใช ้

อยา่ง

เพยีงพอ 

ท่ัวถงึ

กองชา่ง

4 โครงการถังกรอง

น ้าใส ของประปา

หนองโสน หมูท่ี ่1

เพือ่กรองน ้า

ส าหรับบรโิภค 

อปุโภค

ระบบกองน ้าพืน้ดนิ

 5 ลบ.ม.  (ตอก

เสาเข็ม)

950,000 950,000 950,000 950,000 มถีงึกรองน ้า

ใสเพือ่การ

อปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าสะอาดใช ้

ในการ

อปุโภค-

บรโิภค

กองชา่ง

5 โครงการขยายเขต

จา่ยน ้าประปา

หมูบ่า้นหนองโสน 

หมูท่ี ่1

เพือ่ขยายเขต

ประปาหมูบ่า้น

วางทอ่ประปา ยาว 

850 เมตร

250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมี

น ้าใชร้อ้ยละ 

 80

ประชาชนมี

น ้าสะอาด

เพยีงพอ 

และท่ัวถงึ

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภค

กองชา่ง

6 โครงการถมดนิ

ปรับขอบสระ

ประปาบา้นหนอง

โสน หมูท่ี ่1

เพือ่ปรับปรงุขอบ

สระประปาส าหรับ

ใชป้ระโยชน์

ถมดนิพรอ้มปรับ

ขอบสระ กวา้ง 50 

เมตร ยาว 250 เมตร

150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนได ้

ใชป้ระโยชน์

เพือ่

การเกษตร

รอ้ยละ 80

ประชาชนใช ้

ประโยชน์

เพือ่

การเกษตร

กองชา่ง



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

      1.5 พฒันาจดัหาน า้เพือ่อปุโภค-บรโิภค

7 โครงการวางทอ่น ้า

ดบิจากแหลง่น ้า

คลองชลประทานสู่

สระประปาบา้น

หนองโสน หมูท่ี ่1

เพือ่การกกัเก็บน ้า

ไวใ้ชป้ระโยชน์

ถมดนิพรอ้มปรับ

ขอบสระ กวา้ง 50 

เมตร ยาว 250 เมตร

150,000 150,000 150,000 150,000 มนี ้าเพือ่ใช ้

ในการ

อปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าสะอาด

กองชา่ง

8 โครงการกอ่สรา้ง

ระบบประปา

หมูบ่า้นผลติโดย

พลังงาน

แสงอาทติย ์หมูท่ี ่3

เพือ่ผลติประปา

หมูบ่า้น

ระบบประปา

หมูบ่า้นจ านวน 1 

แหง่ ใชพ้ลังงาน

แสงอาทติย์

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี

น ้าเพือ่ใชใ้น

การอปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าประปาใช ้

อยา่งเพยีงพอ

กองชา่ง

9 โครงการปรับปรงุ

ระบบทอ่เมนจา่ยน ้า

 ประปาหมูบ่า้น

หมูท่ี ่3

เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการ

เก็บและสง่

น ้าประปาให ้

เพยีงพอ ตอ่เนื่อง

ทอ่เมนขนาด 6" 

ยาว 3,000 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี

น ้าเพือ่ใชใ้น

การอปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าประปาใช ้

อยา่ง

เพยีงพอ 

ท่ัวถงึ

กองชา่ง

10 โครงการขยายเขต

ประปาบา้นคลอง

ยาง หมูท่ี ่3

เพือ่ขยายการ

ใหบ้รกิารประปาแก่

ประชาชน

ครอบคลมุยิง่ข ึน้

ขยายเขตประปา

ความยาว 1,200  

เมตร ทอ่เมนขนาด

 2 นิว้

139,200 139,200 139,200 139,200 ประชาชนมี

น ้าเพือ่ใชใ้น

การอปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

ประปาใช ้

อยา่งท่ัวถงึ

กองชา่ง



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

      1.5 พฒันาจดัหาน า้เพือ่อปุโภค-บรโิภค

11 โครงการขยาย

ระบบประปาหมูบ่า้น

 หมูท่ี ่4 จากถังสง่

ถงึซอยสขุไพบลูย์

และถงึทาง

เชือ่มตอ่บา้น

หนองหวา้

เพือ่ขยายการ

ใหบ้รกิารประปาแก่

ประชาชน

ครอบคลมุยิง่ข ึน้

ทอ่ PVC ขนาด 3"

 ยาว 2,000 เมตร

304,000 304,000 304,000 304,000 ประชาชนมี

น ้าเพือ่ใชใ้น

การอปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

ประปาใช ้

อยา่งท่ัวถงึ

กองชา่ง

12 โครงการกอ่สรา้ง

หอถังสงูประปา

หมูบ่า้นซบั

กา้นเหลอืง หมูท่ี ่4

เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการ

สง่น ้าประปาหมูบ่า้น

หอถังสงูคอนกรตี 

ขนาดความจ ุ15 

ลบ.ม.

250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมี

แหลง่กกั

เก็บน ้า

ส าหรับ

อปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าใชอ้ยา่ง

เพยีงพอ

กองชา่ง

13 โครงการปรับปรงุ

ตอ่เตมิหอถังสงู 

หมูท่ี ่5

เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการ

สง่น ้าประปาหมูบ่า้น

หอถังสงู ขนาด 25

 ลบ.ม.

600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมี

แหลง่กกั

เก็บน ้า

ส าหรับ

อปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าใชอ้ยา่ง

เพยีงพอ

กองชา่ง



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

      1.5 พฒันาจดัหาน า้เพือ่อปุโภค-บรโิภค

14 โครงการเดนิทอ่

น ้าประปาจาก

เทศบาล -บา้น

หนองรังกา หมูท่ี ่5

เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการ

สง่น ้าประปาหมูบ่า้น

ระยะทางไมน่อ้ย

กวา่ 1,500 เมตร

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี

น ้าเพือ่ใชใ้น

การอปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าใชอ้ยา่ง

เพยีงพอ

กองชา่ง

15 โครงการประปา

หมูบ่า้นหนองหวา้ 

หมูท่ี ่7

เพือ่ใหม้นี ้าประปา

เพยีงพอใชใ้น

หมูบ่า้น

ระบบประปาผวิดนิ 

ขนาดกลาง 1 แหง่

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ประชาชนมี

น ้าเพือ่ใชใ้น

การอปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าใชอ้ยา่ง

เพยีงพอ

กองชา่ง

16 โครงการขยายเขต

ประปา หมูท่ี ่9

เพือ่ใหม้นี ้าประปา

เพยีงพอใชใ้น

หมูบ่า้น

ขยายเขตประปา 

ความยาวไมน่อ้ย

กวา่ 500 เมตร

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี

น ้าเพือ่ใชใ้น

การอปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าประปาใช ้

อยา่งท่ัวถงึ

กองชา่ง

17 โครงการเจาะบอ่

บาดาลโซลา่เซล 

หมูท่ี ่9

เพือ่ใหม้นี ้าประปา

เพยีงพอใชใ้น

หมูบ่า้น

บอ่บาดาลพรอ้ม

ระบบสบูโซลาเซล

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี

น ้าเพือ่ใชใ้น

การอปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าประปาใช ้

อยา่งท่ัวถงึ

กองชา่ง



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

      1.5 พฒันาจดัหาน า้เพือ่อปุโภค-บรโิภค

18 โครงการแท๊งคน์ ้า

พรอ้มกอ่สรา้ง

โรงเรอืนบนเขาซบั

ยาง หมูท่ี ่9

เพือ่ใหม้นี ้าใชใ้น

การอปุโภค-บรโิภค

ในหมูบ่า้น

แท๊งคน์ ้าพรอ้ม

โรงเรอืน

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี

แหลง่กกั

เก็บน ้า

ส าหรับ

อปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

เพือ่

แกปั้ญหา

การขาด

แคลนน ้า

ในชว่งฤดแูลง้

กองชา่ง

19 โครงการกอ่สรา้ง

ระบบประปา

หมูบ่า้นผลติโดย

พลังงาน

แสงอาทติย ์หมูท่ี ่

10

เพือ่ผลติประปา

หมูบ่า้น

ระบบประปา

หมูบ่า้นจ านวน 1 

แหง่ ใชพ้ลังงาน

แสงอาทติย์

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี

น ้าเพือ่ใชใ้น

การอปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าประปาใช ้

อยา่งเพยีงพอ

กองชา่ง

20 โครงการวางทอ่สง่

น ้าจากหนอง

ตะครองถงึสระ

ประปาหมูบ่า้น หมู่

ที ่10

เพือ่สบูน ้าดบิ

ส าหรับผลติประปา

หมูบ่า้น

ทอ่พวีซี ีขนาด 2 

นิว้ ยาว 1,800 เมตร

40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนมี

น ้าเพือ่ใชใ้น

การอปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าประปาใช ้

อยา่งเพยีงพอ

กองชา่ง



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

      1.5 พฒันาจดัหาน า้เพือ่อปุโภค-บรโิภค

21 โครงการกอ่สรา้ง

หอถังสงูประปา

หมูบ่า้น หมูท่ี ่10

เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการ

เก็บและสง่

น ้าประปาให ้

เพยีงพอ ตอ่เนื่อง

หอถังสงูคอนกรตี

ขนาดความจ ุ15 

ลบ.ม.

250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมี

แหลง่กกั

เก็บน ้า

ส าหรับ

อปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าประปาใช ้

อยา่ง

เพยีงพอ 

ท่ัวถงึ

กองชา่ง

22 โครงการสบูน ้า

จากหนองตะครอง

ดว้ยพลังงาน

แสงอาทติย ์หมูท่ี ่

10

เพือ่เป็นแหลง่ผลติ

น ้าประปาทีเ่พยีงพอ

สถานสีบูน ้าจ านวน

 1 จดุ

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี

น ้าเพือ่ใชใ้น

การอปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

มแีหลง่น ้า

ดบิส าหรับ

การท า

ประปาอยา่ง

เพยีงพอ

กองชา่ง

23 โครงการกอ่สรา้ง

ระบบประปา

หมูบ่า้นคอกชา้ง

หมูท่ี ่11

เพือ่ใหป้ระชาชนมี

น ้าส าหรับอปุโภค-

บรโิภคอยา่ง

เพยีงพอ

ระบบประปา

หมูบ่า้นขนาดกลาง

 ตามแบบกรม

อนามยั

2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 ประชาชนมี

น ้าเพือ่ใชใ้น

การอปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าส าหรับ

การอปุโภค-

บรโิภคอยา่ง

ท่ัวถงึ 

เพยีงพอ

กองชา่ง



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

      1.5 พฒันาจดัหาน า้เพือ่อปุโภค-บรโิภค

24 โครงการเจาะบอ่

บาดาลในหมูบ่า้น

คอกชา้งพรอ้มถัง

ประปา หมูท่ี ่11

เพือ่ใหป้ระชาชนมี

น ้าส าหรับอปุโภค-

บรโิภคอยา่ง

เพยีงพอ

ขนาด 15 ลบ.ม. 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ประชาชนมี

น ้าเพือ่ใชใ้น

การอปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าส าหรับ

การอปุโภค-

บรโิภคอยา่ง

ท่ัวถงึ 

เพยีงพอ

กองชา่ง

25 โครงการจัดหาถัง

น ้าเพือ่อปุโภค-

บรโิภคและ

การเกษตร หมูท่ี ่11

เพือ่การกกัเก็บน ้า

ไวใ้ชป้ระโยชน์

ถังส าหรับบรรจนุ ้า 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมี

น ้าเพือ่ใชใ้น

การอปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าส าหรับ

การอปุโภค-

บรโิภคอยา่ง

ท่ัวถงึ 

เพยีงพอ

กองชา่ง

26 โครงการขดุเจาะ

บอ่บาดาลเพือ่

การเกษตร หมูท่ี ่13

เพือ่ใหป้ระชาชนมี

น ้าเพือ่การเกษตร

อยา่งเพยีงพอ

เจาะบอ่บาดาล

เพือ่การเกษตร 60 

เมตร ขึน้ไป

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี

น ้าเพือ่ใชใ้น

การเกษตร 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

น ้าส าหรับท า

การเกษตร

อยา่งเพยีงพอ

กองชา่ง



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

      1.5 พฒันาจดัหาน า้เพือ่อปุโภค-บรโิภค

27 โครงการกอ่สรา้ง

หอถังสงูประปา

หมูบ่า้น หมูท่ี ่15

เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการ

เก็บและสง่

น ้าประปาให ้

เพยีงพอ ตอ่เนื่อง

หอถังสงูคอนกรตี

ขนาดความจ ุ15 

ลบ.ม.

250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมี

น ้าประปาใช ้

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

น ้าประปาใช ้

อยา่ง

เพยีงพอ 

ท่ัวถงึ

กองชา่ง

28 โครงการขยายเขต

ประปาหมูท่ี ่15

เพือ่ใหม้นี ้าประปา

เพยีงพอใชใ้น

หมูบ่า้น

ขยายเขตประปา 

ความยาวไมน่อ้ย

กวา่ 1,500 เมตร

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี

น ้าประปาใช ้

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

น ้าประปาใช ้

อยา่งท่ัวถงึ

กองชา่ง

29 โครงการปรับปรงุ

โรงสบูน ้าดบิประปา

 (ป่ามะพรา้ว , 

คลองยาง)

เพือ่ใหม้นี ้าประปา

เพยีงพอใชใ้น

หมูบ่า้น

ปรับปรงุโรงสบูน ้า

ดบิประปาหมูบ่า้น

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี

น ้าเพือ่ใชใ้น

การอปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าประปาใช ้

อยา่งท่ัวถงึ

กองชา่ง

29 โครงการ 13,773,200 13,773,200 13,773,200 13,773,200 รวม



 1.6 พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตร

    - แผนงานเคหะและชมุชน

2561 2562 2563 2564

บาท
บาท บาท บาท

1 โครงการขดุลอก

แหลง่น ้าเพือ่

แกปั้ญหาภัยแลง้

เพือ่แกปั้ญหาภัย

แลง้

แหลง่น ้าภายใน

ต าบลครบรุใีต ้

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี

น ้าเพือ่ใชใ้น

การอปุโภค-

บรโิภค

แกไ้ขปัญหา

ขาดแคลนน ้า

 รอ้ยละ 80

ป้องกนั 

แกไ้ขปัญหา

ภัยแลง้

กองชา่ง

2 โครงการกอ่สรา้ง

ฝายน ้าลน้สา

ธารณ-ประโยชน ์

หมูท่ี ่1-16

เพือ่แกปั้ญหาภัย

แลง้

ฝายคอนกรตี กวา้ง

 10 เมตร

350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี

น ้าเพือ่ใชใ้น

การอปุโภค-

บรโิภค

แกไ้ขปัญหา

ขาดแคลนน ้า

 รอ้ยละ 80

ป้องกนั 

แกไ้ขปัญหา

ภัยแลง้

กองชา่ง

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณทีผ่า่นมา ผลลพัธท์ ี่

คาดวา่จะ

ไดร้บั

ตวัชีว้ดั 

(KPI)

หนว่ยงาน

ที่

รบัผดิชอบ

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)



 1.6 พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

3 โครงการขดุลอก

คลองสาธารณะ 

(คลองกสช.) หมูท่ี่

 1 - หมูท่ี ่2   บา้น

สระผักโพด

เพือ่ป้องกนัน ้าทว่ม คลองสาธารณะ 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 

1,000 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี

แหลง่กกั

เก็บน ้า

ส าหรับ

อปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ป้องกนัน ้า

ทว่มในชว่ง

ฤดฝูน

กองชา่ง

4 โครงการซอ่มแซม

คลองชลประทาน

ขนาดเล็ก (คลอง

ไสไ้ก)่ หมูท่ี ่1

เพือ่ประโยชนใ์น

การระบายน ้า

ชลประทานส าหรับ

ไรน่า

คลองชลประทาน 

ขนาดเล็กภายใน

ต าบลระยะทาง 

1,000 เมตร

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี

แหลง่กกั

เก็บน ้า

ส าหรับใช ้

เพือ่

การเกษตร 

รอ้ยละ 80

ประชาชน

สามารถใช ้

น ้าเพือ่

การเกษตร

ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ

และเพยีงพอ

กองชา่ง

5 โครงการขดุลอก

ล ามลูบา้นหนอง

โสน หมูท่ี ่1

เพือ่ป้องกนัน ้าทว่ม ล ามลู กวา้ง 8 เมตร

 ยาว 2,000 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี

แหลง่กกั

เก็บน ้า

ส าหรับใช ้

เพือ่

การเกษตร 

รอ้ยละ 80

ป้องกนัน ้า

ทว่มในชว่ง

ฤดฝูน

กองชา่ง



 1.6 พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

6 โครงการขดุลอก

สระน ้า

สาธารณประโยชน์

 หนองคอม, หนอง

โน

เพือ่การกกัเก็บน ้า

ไวใ้ชป้ระโยชน์

ขดุลอกสระน ้า 2 

แหง่ พืน้ที ่2 ไร ่2 

งาน

150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนได ้

ใชป้ระโยชน์

เพือ่การ

อปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ในพืน้ทีม่นี ้า

ไวใ้ชส้ าหรับ

การอปุโภค-

บรโิภค

เพยีงพอ 

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง

7 โครงการขดุลอก

สระเพือ่ท าเกษตร

ทฤษฎใีหมใ่น

โครงการ

พระราชด าร ิหมูท่ี ่2

เพือ่กกัเก็บน ้า

ส าหรับใชใ้น

การเกษตรกรรม

สระน ้าสาธารณะ

ในหมูบ่า้น

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี

แหลง่กกั

เก็บน ้า

ส าหรับ

การเกษตร

และ

อปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชน

สามารถใช ้

น ้าเพือ่

การเกษตร

ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ

และเพยีงพอ

กองชา่ง



 1.6 พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

8 โครงการขดุลอก

สระน ้าสาธารณะ 

หมูท่ี ่

3,4,7,9,10,11,14,

15

เพือ่ใหม้นี ้าใชใ้น

การอปุโภค บรโิภค

 ในหมูบ่า้น

ขดุลอกสระน ้า  หมู่

 3,4,7,9,10 ,11, 

14,15

400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี

น ้าเพือ่ใชใ้น

การอปุโภค-

บรโิภค

แกไ้ขปัญหา

ขาดแคลนน ้า

 รอ้ยละ 80

เพือ่

แกปั้ญหา

การขาด

แคลนน ้า

ในชว่งฤดแูลง้

กองชา่ง

9 โครงการขดุลอก

อา่งเก็บน ้าคลอง

ยาง หมูท่ี ่3

เพือ่ใหม้นี ้าใชใ้น

การอปุโภค บรโิภค

 ในหมูบ่า้น

ขดุลอกอา่งเก็บน ้า

 หมูท่ี ่3

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี

น ้าเพือ่ใชใ้น

การอปุโภค-

บรโิภค

แกไ้ขปัญหา

ขาดแคลนน ้า

 รอ้ยละ 80

เพือ่

แกปั้ญหา

การขาด

แคลนน ้า

ในชว่งฤดแูลง้

กองชา่ง



 1.6 พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

10 โครงการปรับปรงุ

ฟ้ืนฟอูา่งเก็บน ้า

คลองยาง หมูท่ี ่3

เพือ่เก็บกกัน ้าไวใ้ช ้

ในการอปุโภค 

บรโิภค และ

การเกษตร

ปรับปรงุฟ้ืนฟอูา่ง

เก็บน ้าคลองยาง 

หมูท่ี ่3  (55 ไร)่

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนมี

น ้าเพือ่ใชใ้น

การอปุโภค-

บรโิภค

แกไ้ขปัญหา

ขาดแคลนน ้า

 รอ้ยละ 80

มแีหลง่กกั

เก็บน ้าไว ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภค และ

การเกษตร 

ไดอ้ยา่ง

เพยีงพอ

อบจ.

11 โครงการกอ่สรา้ง

ฝายน ้าลน้เหนอื

อา่งเก็บน ้าคลอง

ยาง หมูท่ี ่3

เพือ่กกัเก็บน ้าไว ้

ส าหรับการ

อปุโภค-บรโิภค

และการเกษตร

ฝายคอนกรตีกวา้ง 

20 เมตร  ยาว 20 

เมตร หนา 3 เมตร

350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี

น ้าเพือ่ใชใ้น

การอปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภค

เพยีงพอ 

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง



 1.6 พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

12 โครงการขดุลอก

สระน ้าสาธารณะ

โปรง่ลกูฟ้าบา้น

คลองยาง หมูท่ี ่3

เพือ่กกัเก็บน ้าไว ้

ส าหรับการ

อปุโภค-บรโิภค

สระขนาด 7 ไร่ 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี

แหลง่กกั

เก็บน ้าใช ้

เพือ่การ 

เกษตรและ

อปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภค 

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง

13 โครงการขดุสระน ้า

ดอนทะยงู หมูท่ี ่3

เพือ่กกัเก็บน ้าไว ้

ส าหรับการ

อปุโภค-บรโิภค

และการเกษตร

สระน ้าขนาด กวา้ง 

47 เมตร ยาว 70 

เมตร ลกึ 3.50 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี

แหลง่กกั

เก็บน ้า

ส าหรับใช ้

เพือ่

การเกษตร

และ

อปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภค

เพยีงพอ 

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง



 1.6 พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

14 โครงการขดุลอก

อา่งซบัสดุ หมูท่ี ่4

เพือ่กกัเก็บน ้า

ส าหรับผลติประปา

หมูบ่า้น

พืน้ทีข่ดุลอก 50 ไร่ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนมี

น ้าเพือ่ใชใ้น

การอปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

แหลง่น ้าดบิ

ส าหรับผลติ

ประปาอยา่ง

เพยีงพอ

อบจ.

15 โครงการขดุลอก

สระน ้ากาญจนา

ภเิษกหมูท่ี ่4 (สระ

แดง)

เพือ่กกัเก็บน ้าไว ้

ส าหรับการ

อปุโภค-บรโิภค

และการเกษตร

กวา้ง  70 เมตร 

ยาว 100 เมตร ลกึ 

 3 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี

แหลง่กกั

เก็บน ้าใช ้

เพือ่การ 

เกษตรและ

อปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภค

เพยีงพอ 

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง

16 โครงการกอ่สรา้ง

ทอ่ลอดเหลีย่ม

คลองแหง้ หมูท่ี ่4

เพือ่การระบายน ้า

และป้องกนัน ้าทว่ม

ทอ่ขนาด 1x3 เมตร

 จ านวน 3 จดุ

200,000 200,000 200,000 200,000 ระบายน ้าได ้

แกไ้ขปัญหา

ได ้รอ้ยละ 80

ป้องกนัน ้า

ทว่มในชว่ง

ฤดฝูน

กองชา่ง



 1.6 พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

17 โครงการกอ่สรา้ง

ฝายน ้าลน้ล าราง

โกรกโสมงรถขา้ม

ได ้(ลา่ง) หมูท่ี ่4

เพือ่กกัเก็บน ้าไว ้

ส าหรับการ

อปุโภค-บรโิภค

และการเกษตร

ฝายคอนกรตี กวา้ง

 8  เมตร ยาว 40 

เมตร ลกึ 3 เมตร 2

 แหง่

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี

น ้าเพือ่ใชใ้น

การอปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภค

เพยีงพอ 

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง

18 โครงการพัฒนา

แหลง่น ้าล าหว้ยบง

 หมูท่ี ่4

เพือ่กกัเก็บน ้าไว ้

ส าหรับการ

อปุโภค-บรโิภค

และการเกษตร

พัฒนาแหลง่น ้าล า

หว้ยบง หมูท่ี ่4

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี

แหลง่กกั

เก็บน ้าใช ้

เพือ่การ 

เกษตรและ

อปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภค

เพยีงพอ 

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง



 1.6 พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

19 โครงการแซม่แซม

ฝายน ้าลน้อา่งเก็บ

น ้าซบัสดุ

เพือ่กกัเก็บน ้าไว ้

ส าหรับการ

อปุโภค-บรโิภค

และการเกษตร

ฝายคอนกรตี กวา้ง

 10  เมตร ยาว 10 

เมตร

150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี

แหลง่กกั

เก็บน ้าใช ้

เพือ่การ 

เกษตรและ

อปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภค

เพยีงพอ 

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง

20 โครงการขดุลอก

คลองบ ุหมูท่ี ่4

เพือ่กกัเก็บน ้าไว ้

ส าหรับการ

อปุโภค-บรโิภค

และการเกษตร

(ตอนบน) กวา้ง 10

 เมตร ยาว 200  

เมตร ลกึเฉลีย่ 3 

เมตร  (ตอนลา่ง) 

กวา้ง 10 เมตร ยาว

 300 เมตร ลกึ

เฉลีย่ 3 เมตร

900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมี

แหลง่กกั

เก็บน ้าใช ้

เพือ่การ 

เกษตรและ

อปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภค

เพยีงพอ 

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง



 1.6 พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

21 โครงการกอ่สรา้ง

ฝายน ้าลน้คลอง

ซบัสดุตอนบนรถ

ขา้มได ้หมูท่ี ่4

เพือ่กกัเก็บน ้าไว ้

ส าหรับการ

อปุโภค-บรโิภค

และการเกษตร

ฝายคอนกรตี กวา้ง

 10  เมตร ยาว 60 

เมตร ลกึ 3 เมตร 

พรอ้มทางระบาย

น ้าคอนกรตี

800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมี

แหลง่กกั

เก็บน ้าใช ้

เพือ่การ 

เกษตรและ

อปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภค

เพยีงพอ 

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง

22 โครงการขดุลอก

คลองท าความ

สะอาด (คลอง

แหง้บา้นซบั

กา้นเหลอืง) 2 จดุ 

หมูท่ี ่4

เพือ่การกกัเก็บน ้า

ส าหรับใชป้ระโยชน์

ขดุลอกคลอก 

กวา้ง 20 เมตร ยาว

 500 เมตร พืน้ที ่

1,000 ตร.ม ลกึ

เฉลีย่ 3 เมตร

900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชนมี

แหลง่กกั

เก็บน ้าใช ้

เพือ่การ 

เกษตรและ

อปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภค

เพยีงพอ 

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง



 1.6 พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

23 โครงการกอ่สรา้ง

ฝายน ้าลน้คลองคร

บรุ ีหมูท่ี ่6

เพือ่กกัเก็บน ้าไว ้

ส าหรับการ

อปุโภค-บรโิภค

และการเกษตร

ฝายคอนกรตี กวา้ง

 4  เมตร ยาว 20 

เมตร หนา 3 เมตร

350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี

แหลง่กกั

เก็บน ้าใช ้

เพือ่การ 

เกษตรและ

อปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภค

เพยีงพอ 

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง

24 โครงการขดุลอก

สระน ้าสาธารณะ

หนองปลวก-

หนองหงส ์หมูท่ี ่7

เพือ่กกัเก็บน ้าไว ้

ส าหรับการเกษตร

กวา้ง  60 เมตร 

ยาว 100 เมตร ลกึ 

 3 เมตร

1,533,000 1,533,000 1,533,000 1,533,000 ประชาชนมี

แหลง่กกั

เก็บน ้าใช ้

เพือ่การ 

เกษตรและ

อปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภค

เพยีงพอ 

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง



 1.6 พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

25 โครงการขดุลอก

และปรับปรงุสระน ้า

สาธารณะ หมูท่ี ่8

เพือ่กกัเก็บน ้าไว ้

ส าหรับการ

อปุโภค-บรโิภค

และการเกษตร

สระน ้าสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี

แหลง่กกั

เก็บน ้าใช ้

เพือ่การ 

เกษตรและ

อปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภค

เพยีงพอ 

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง

26 โครงการกอ่สรา้ง

ฝายน ้าลน้ล า

คลองคุม้ หมูท่ี ่9

เพือ่กกัเก็บน ้าไว ้

ส าหรับการ

อปุโภค-บรโิภค

และการเกษตร

ฝายคอนกรตี กวา้ง

 4  เมตร ยาว 25 

เมตร สงู 3 เมตร

650,000 650,000 650,000 650,000 ประชาชนมี

แหลง่กกั

เก็บน ้าใช ้

เพือ่การ 

เกษตรและ

อปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภค

เพยีงพอ 

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง



 1.6 พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

27 โครงการกอ่สรา้ง

ฝายน ้าลน้วัดซบั

ยาง หมูท่ี ่9

เพือ่การกกัเก็บน ้า

ส าหรับใชป้ระโยชน์

ขนาดกวา้ง  3 เมตร

 ยาว 23 เมตร ลกึ 3

 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 สามารถกกั

เก็บน ้าเพือ่

อปุโภค-

บรโิภค รอ้ย

ละ 80

ประชาชนใมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภค

เพยีงพอ 

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง

28 โครงการกอ่สรา้ง

ฝายน ้าลน้ล า

คลองเตยเขต

ตดิตอ่กบัต.จระเข ้

หนิ-มาบพมิาน หมู่

ที ่9

เพือ่กกัเก็บน ้าไว ้

ส าหรับการ

อปุโภค-บรโิภค

และการเกษตร

ฝายคอนกรตี กวา้ง

 4  เมตร ยาว 25 

เมตร สงู 3 เมตร

450,000 450,000 450,000 450,000 สามารถกกั

เก็บน ้าเพือ่

อปุโภค-

บรโิภคและ

การเกษตร 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภคและ

การเกษตร

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง



 1.6 พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

29 โครงการกอ่สรา้ง

ทอ่ลอดเหลีย่ม

บรเิวณฝายซบัขา่ 

หมูท่ี ่9

เพือ่การระบายน ้า 

ป้องกนัน ้าทว่ม

ทอ่คสล.ชนดิ

เหลีย่ม ขนาด 

2.10x2.10 เมตร 

จ านวน 3 ชอ่ง

650,000 650,000 650,000 650,000 ระบายน ้าได ้

รอ้ยละ 80 

แกไ้ขปัญหา

น ้าทว่มได ้

รอ้ยละ 80

ชว่ยป้องกนั

น ้าทว่ม

กองชา่ง

30 โครงการขดุลอก

สระมยิาซาวา่ หมูท่ี่

 9

เพือ่กกัเก็บน ้าไว ้

ส าหรับการ

อปุโภค-บรโิภค

และการเกษตร

สระขนาด  8 ไร่ 400,000 400,000 400,000 400,000 สามารถกกั

เก็บน ้าเพือ่

อปุโภค-

บรโิภคและ

การเกษตร 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภคและ

การเกษตร

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง



 1.6 พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

31 โครงการกอ่สรา้ง

ฝายน ้าลน้กัน้ล า

คลองธรรมชาต ิ

หมูท่ี ่10

เพือ่กกัเก็บน ้าไว ้

ส าหรับการ

อปุโภค-บรโิภค

และการเกษตร

ฝายคอนกรตี กวา้ง

 4 เมตร  ยาว 20 

เมตร สงู 3 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 สามารถกกั

เก็บน ้าเพือ่

อปุโภค-

บรโิภคและ

การเกษตร 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภคและ

การเกษตร

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง

32 โครงการขดุสระน ้า

สาธารณะหนอง

โสน- บา้นป่า

มะพรา้ว หมูท่ี ่10

เพือ่กกัเก็บน ้าไว ้

ส าหรับการ

อปุโภค-บรโิภค

และการเกษตร

ขดุสระน ้า ขนาด 5 

ไร่

723,000 723,000 723,000 723,000 สามารถกกั

เก็บน ้าเพือ่

อปุโภค-

บรโิภคและ

การเกษตร 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภคและ

การเกษตร

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง



 1.6 พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

33 โครงการขดุสระน ้า

หนองตะครองบา้น

ป่ามะพรา้ว หมูท่ี ่10

เพือ่กกัเก็บน ้าไว ้

ส าหรับการ

อปุโภค-บรโิภค

และการเกษตร

ขดุสระน ้า ขนาด 7 

ไร ่จ านวน 1 ลกู 

และขนาด 8 ไร ่

จ านวน 1 ลกู

2,307,000 2,307,000 2,307,000 2,307,000 สามารถกกั

เก็บน ้าเพือ่

อปุโภค-

บรโิภคและ

การเกษตร 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภคและ

การเกษตร

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง

34 โครงการขดุสระน ้า

หนองตะแบก บา้น

ป่ามะพรา้ว หมูท่ี ่10

เพือ่กกัเก็บน ้าไว ้

ส าหรับการ

อปุโภค-บรโิภค

และการเกษตร

ขดุสระ ขนาด 2 ไร่ 300,000 300,000 300,000 300,000 สามารถกกั

เก็บน ้าเพือ่

อปุโภค-

บรโิภคและ

การเกษตร 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภคและ

การเกษตร

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง



 1.6 พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

35 โครงการขดุลอก

คลองคอกชา้ง หมู่

ที ่11

เพือ่การกกัเก็บน ้า

ส าหรับใชป้ระโยชน์

ขดุลอกคลอง กวา้ง

 10  เมตร ยาว 

1,000  เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 สามารถกกั

เก็บน ้าเพือ่

อปุโภค-

บรโิภคและ

การเกษตร 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภคและ

การเกษตร

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง

36 โครงการกอ่สรา้ง

ฝายน ้าลน้กัน้ล า

คอกชา้ง หมูท่ี ่11

เพือ่กกัเก็บน ้าไว ้

ส าหรับการ

อปุโภค-บรโิภค

และการเกษตร

ฝายคอนกรตี กวา้ง

 8  เมตร ยาว 50 

เมตร สงู 10 เมตร

800,000 800,000 800,000 800,000 สามารถกกั

เก็บน ้าเพือ่

อปุโภค-

บรโิภคและ

การเกษตร 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภคและ

การเกษตร

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง



 1.6 พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

37 โครงการขดุสระน ้า

เพือ่การเกษตร

บา้นคอกชา้ง หมูท่ี่

 11

เพือ่ใชใ้นการท า

การเกษตร

สระน ้า ขนาดกวา้ง 

90  เมตร ยาว 160 

เมตร ลกึ 3 เมตร

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 สามารถกกั

เก็บน ้าเพือ่

อปุโภค-

บรโิภคและ

การเกษตร 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภคและ

การเกษตร

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง

38 โครงการสรา้งฝาย

ชลอน ้า (ฝายแมว้)

 บา้นคอกชา้ง หมูท่ี่

 11

เพือ่กกัเก็บน ้าไว ้

ส าหรับการ

อปุโภค-บรโิภค

และการเกษตร

ฝายชลอน ้า 200,000 200,000 200,000 200,000 สามารถกกั

เก็บน ้าเพือ่

อปุโภค-

บรโิภคและ

การเกษตร 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภคและ

การเกษตร

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง



 1.6 พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

39 โครงการกอ่สรา้ง

ฝายน ้าลน้ หมูท่ี ่14

เพือ่การกกัเก็บน ้า

ส าหรับการเกษตร

ขนาดกวา้ง  3 เมตร

 ยาว 23 เมตร ลกึ 3

 เมตร

380,000 380,000 380,000 380,000 สามารถกกั

เก็บน ้าเพือ่

อปุโภค-

บรโิภคและ

การเกษตร 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภคและ

การเกษตร

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง

40 โครงการขดุลอก

คลองคุม้ (คุม้

เหนอื) หมูท่ี ่15

เพือ่การกกัเก็บน ้า

ส าหรับใชป้ระโยชน์

ขดุลอกคลอง กวา้ง

 10  เมตร ยาว 

1,000  เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 กกัเก็บน ้า

เพือ่ใช ้

ประโยชนไ์ด ้

 รอ้ยละ 80

ประชาชน

ในพืน้ทีม่นี ้า

ไวใ้ชส้ าหรับ

การอปุโภค-

บรโิภค

เพยีงพอ

กองชา่ง



 1.6 พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

41 โครงการขดุลอก

คลองคุม้ (คุม้

เหนอื) หมูท่ี ่15

เพือ่การกกัเก็บน ้า

ส าหรับใชป้ระโยชน์

ขดุลอกคลอง กวา้ง

 10  เมตร ยาว 

1,000  เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 กกัเก็บน ้า

เพือ่ใช ้

ประโยชนไ์ด ้

 รอ้ยละ 80

ประชาชน

ในพืน้ทีม่นี ้า

ไวใ้ชส้ าหรับ

การอปุโภค-

บรโิภค

เพยีงพอ

กองชา่ง

42 โครงการกอ่สรา้ง

ฝายน ้าลน้กัน้ล า

คลองคุม้ หมูท่ี ่15

เพือ่กกัเก็บน ้าไว ้

ส าหรับการ

อปุโภค-บรโิภค

และการเกษตร

ฝายคอนกรตี กวา้ง

 4 เมตร ยาว 15  

เมตร ลกึ 3 เมตร

380,000 380,000 380,000 380,000 กกัเก็บน ้า

เพือ่ใช ้

ประโยชนไ์ด ้

 รอ้ยละ 80

ประชาชน

ในพืน้ทีม่นี ้า

ไวใ้ชส้ าหรับ

การอปุโภค-

บรโิภค

เพยีงพอ

กองชา่ง



 1.6 พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

43 โครงการกอ่สรา้ง

ฝายกัน้น ้าคลอง

หนองกระโดน หมู่

ที ่16

เพือ่การกกัเก็บน ้า

ส าหรับการเกษตร

ฝายคอนกรตี กวา้ง 

 3 เมตร ยาว 10 

เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 สามารถกกั

เก็บน ้าเพือ่

อปุโภค-

บรโิภคและ

การเกษตร 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภคและ

การเกษตร

ป้องกนั

ปัญหาภัยแลง้

กองชา่ง

44 โครงการขดุลอก

วัชพชืคลองครบรุ ี

บา้นบงึพัฒนา หมูท่ี่

 12

เพือ่กกัเก็บน ้าไว ้

ส าหรับการ

อปุโภค-บรโิภค

และการเกษตร

กวา้ง 35 เมตร  

ยาว 1,200 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 กกัเก็บน ้า

เพือ่ใช ้

ประโยชนไ์ด ้

 รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

น ้าไวใ้ช ้

ส าหรับการ

อปุโภค-

บรโิภค

เพยีงพอ

กองชา่ง

45 โครงการพัฒนา

แหลง่น ้าคลองเพือ่

การทอ่งเทีย่ว หมูท่ี่

 12

เพือ่สง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่งเชงิ

อนุรักษ์

คลองครบรุ ี1 แหง่ 200,000 200,000 200,000 200,000 สง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่ว 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

สถานทีท่อ่ง

เทีย่งเชงิ

อนุรักษ์

กองชา่ง



 1.6 พฒันาแหลง่น า้เพือ่การเกษตร

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

46 โครงการซอ่มแซม

ขยายไหลท่างคัน

คลองสาธารณะ

พรอ้มปรับปรงุผวิ

จราจรระหวา่ง หมูท่ี่

 12,6

เพือ่การเกษตร

และพัฒนาปรับภมูิ

ทัศน์

ขยายไหลท่างคัน

คลองสาธารณะ

พรอ้มปรับปรงุผวิ

จราจรไมน่อ้ยกวา่

7,400 ตร.ม.

4,949,000 4,949,000 4,949,000 4,949,000 ซอ่มแซม

ขยายไหล่

ทางคัน

คลอง

สาธารณะ 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวก

อบจ.

46 โครงการ 48,372,000 48,372,000 48,372,000 48,372,000รวม



1.7  การผงัเมอืงทอ้งถ ิน่

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการวางผัง

เมอืงทอ้งถิน่ (ผัง

เทศบาลต าบลคร

บรุใีต)้ (ทต./

โยธาธกิารและผัง

เมอืงจังหวัดนม.)

เพือ่ก าหนดการใช ้

ประโยชนใ์นทีด่นิ 

ในเขตเทศบาล

ต าบลครบรุใีต ้

หมูท่ี ่ 1-16 100,000 100,000 100,000 100,000 วางผังเมอืง

ทอ้งถิน่ได ้

รอ้ยละ 80

เทศบาล

ต าบลครบรุี

ใต ้มผัีง

เมอืงทอ้งถิน่ 

(ผัง ทต.คร

บรุใีต)้

กองชา่ง

,อบจ,

โยธาธกิาร

และผัง

เมอืง,

หน่วยงาน

อืน่

2 โครงการตดิตัง้

ป้ายชือ่หมูบ่า้น 

หมูท่ี ่1-16

เพือ่ใหเ้กดิความ

สวยงามเรยีบรอ้ย

ของชมุชน และ

เป็นป้ายบอกทาง

ป้ายชือ่หมูบ่า้น 

หมูท่ี ่1-16 ป้าย

โลหะพรอ้มเสา 

ตามแบบของ

เทศบาลต าบลคร

บรุใีต ้

200,000 200,000 200,000 200,000 ตดิตัง้ป้าย

ชือ่หมูบ่า้นได ้

 รอ้ยละ 80 

อ านวยความ

สะดวกแกผู่ ้

สญัจรได ้

รอ้ยละ 80

ป้ายแสดง

ทีต่ัง้หมูบ่า้น

ส าหรับ

อ านวยความ

สะดวกแกผู่ ้

สญัจรไปมา

กองชา่ง

      - แผนงานเคหะและชมุชน

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

ผลลพัธท์ ี่

คาดวา่จะ

ไดร้บั

หนว่ยงาน

ที่

รบัผดิชอบ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
ตวัชีว้ดั 

(KPI)

งบประมาณทีผ่า่นมาเป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)



1.7  การผงัเมอืงทอ้งถ ิน่

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

3 โครงการปรับปรงุ

ภมูทัิศนบ์รเิวณสระ

ประปาบา้นหนอง

โสน หมูท่ี ่1

เพือ่ใหเ้กดิความรม่

รืน่ สวยงาม 

เหมาะสมกบัการ

ใหบ้รกิารประชาชน

บรเิวณสระประปา

บา้นหนองโสน หมู่

ที ่1

200,000 200,000 200,000 200,000 ปรับปรงุภมู ิ

ทัศนบ์รเิวณ

รอบสระ

ประปา รอ้ย

ละ 80

เกดิความ

สวยงาม น่า

รืน่รมย ์เป็น

แหลง่

พักผอ่น

หยอ่นใจ

กองชา่ง

4 โครงการปักหลัก

เขตแนวกัน้ที่

สาธารณะประโยชน์

 หมูท่ี ่1 (ทาง,ล า

มลู,คลอง, ถนน)

 เพือ่ก าหนดการใช ้

ประโยชนใ์นทีด่นิ 

ในเขตเทศบาล

ต าบลครบรุใีต ้

ทีส่าธารณะ

ประโยชน ์ หมูท่ี ่ 1

20,000 20,000 20,000 20,000 ปักหลักเขต

แนวกัน้ที่

สาธารณะ

ประโยชน ์

รอ้ยละ 80

มปีระโยชน์

ในการใช ้

ประโยชนใ์น

ทีด่นิ

กองชา่ง

5 โครงการตดิตัง้ป้าย

จราจร-ป้ายบอก

ทางภายในหมูบ่า้น

หนองโสน หมูท่ี ่1

เพือ่ใหเ้กดิความ

เป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ยและมวีนัิย

การจราจร

ภายในหมูบ่า้น

หนองโสน

25,000 25,000 25,000 25,000 ตดิตัง้ป้าย

จราจร-ป้าย

บอกทาง

ภายใน

หมูบ่า้น รอ้ย

ละ 80

เกดิความ

เป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ยมี

วนัิย

การจราจร

และลดการ

เกดิอบุัตเิหตุ

กองชา่ง



1.7  การผงัเมอืงทอ้งถ ิน่

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

6 โครงการกอ่สรา้ง

สวนสขุภาพบรเิวณ

สระน ้าสาธารณะ

บา้นสระผักโพด 

หมูท่ี ่2

เพือ่เป็นแหลง่

พักผอ่นหยอ่นใจ

ส าหรับประชาชน

สวนสขุภาพรอบ

สระน ้า

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได ้

ใชป้ระโยชน ์

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

แหลง่

พักผอ่น

หยอ่นใจ 

สรา้ง

สขุภาพทีด่ี

กองชา่ง

7 โครงการกอ่สรา้ง

สวนสาธารณะสระ

น ้าหนองรังกา หมูท่ี่

 5

เพือ่เป็นสถานที่

พักผอ่นหยอ่นใจ

ของประชาชน

บรเิวณรอบสระน ้า

หนองรังกา

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได ้

ใชป้ระโยชน ์

รอ้ยละ 80

เกดิความ

สวยงาม น่า

รืน่รมย ์เป็น

แหลง่

พักผอ่น

หยอ่นใจ

กองชา่ง

8 โครงการปรับปรงุ

พืน้ทีส่าธารณะ

และตดิตัง้เครือ่ง

ออกก าลังกาย

ประจ าหมูบ่า้น หมูท่ี่

 8

เพือ่ใหเ้กดิความรม่

รืน่ สวยงาม 

เหมาะสมและ

สง่เสรมิการออก

ก าลังกายหา่งไกล

ยาเสพตดิ

ปรับปรงุพืน้ที่

สาธารณะและ

ตดิตัง้เครือ่งออก

ก าลังกาย

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได ้

ใชป้ระโยชน ์

รอ้ยละ 80

เกดิความ

สวยงาม น่า

รืน่รมย ์เป็น

แหลง่

พักผอ่น

หยอ่นใจ

กองชา่ง



1.7  การผงัเมอืงทอ้งถ ิน่

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

9 โครงการปรับปรงุ

ภมูทัิศนภ์ายใน

หมูบ่า้น หมูท่ี ่8

เพือ่ใหเ้กดิความรม่

รืน่ สวยงาม 

เหมาะสม

ปรับปรงุภมูทัิศน์

ภายในหมูบ่า้น

50,000 50,000 50,000 50,000 ปรับปรงุภมู ิ

ทัศนภ์ายใน

หมูบ่า้น รอ้ย

ละ 80

เกดิความ

สวยงาม น่า

รืน่รมย ์เป็น

แหลง่

พักผอ่น

หยอ่นใจ

กองชา่ง

10 โครงการปรับปรงุ

ภมูทัิศนบ์รเิวณ

หนองตะเคยีน หมูท่ี่

 15

เพือ่ใหเ้กดิความรม่

รืน่ สวยงาม 

เหมาะสมกบัการ

ใหบ้รกิารประชาชน

ปรับปรงุภมูทัิศน์

บรเิวณหนอง

ตะเคยีน

1,990,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000 ปรับปรงุภมู ิ

ทัศนบ์รเิวณ

หนอง

ตะเคยีน 

รอ้ยละ 80

เกดิความ

สวยงาม น่า

รืน่รมย ์เป็น

แหลง่

พักผอ่น

หยอ่นใจ

กองชา่ง

10 โครงการ 3,185,000 3,185,000 3,185,000 3,185,000รวม



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 พฒันาปจัจยัแวดลอ้มทางการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมการเกษตรและเชือ่มโยงหว่งโซอ่ทุานเพือ่พฒันาไปสู่

 2.1 ฝึกอบรมกลุม่อาชพี สนบัสนนุกลุม่อาชพี สง่เสรมิอาชพี พฒันาและสรา้งความเขม้แข็มใหแ้กส่นิคา้ชุมชน

      - แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน, แผนงานเคหะและชมุชน, แผนงานสงัคมสงเคราะห์

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการสง่เสรมิ

กลุม่อาชพีส าหรับ

ประชาชนในต าบล

เพือ่สง่เสรมิอาชพี 

สรา้งรายไดใ้หแ้ก่

ประชาชน

ฝึกอบรมใหก้บั

ประชาชนในต าบล

 หมูท่ี ่1-16

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน

ไดรั้บความรู ้

ในการ

ประกอบ

อาชพี รอ้ยละ

 80

เกดิความ

มั่นคงใน

อาชพีและ

รายได ้ท าให ้

เกดิการ

พัฒนาอยา่ง

ยั่งยนื

ส านักปลัด

2 โครงการสง่เสรมิ

อาชพีการท าอฐิบ๊

อกต าบลครบรุใีต ้

เพือ่เพิม่ชอ่ง

ทางการประกอบ

อาชพี ประชาชนมี

รายไดเ้พิม่ขึน้

ฝึกอบรมใหก้บั

ประชาชน หมู ่1-16

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน

ไดรั้บความรู ้

ในการ

ประกอบ

อาชพี รอ้ยละ

 80

เกดิความ

มั่นคงใน

อาชพีและ

รายได ้ท าให ้

เกดิการ

พัฒนาอยา่ง

ยั่งยนื

ส านักปลัด

งบประมาณทีผ่า่นมา
ตวัชีว้ดั 

(KPI)

ผลลพัธท์ ี่

คาดวา่จะ

ไดร้บั

วตัถปุระสงค์

ครวัของโลกและฐานการผลติพลงังานสะอาด

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

หนว่ยงาน

ที่

รบัผดิชอบ

ที่

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 ดา้นการพฒันาสงัคม

2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ และสง่เสรมิการลงทนุ

โครงการ



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 พฒันาปจัจยัแวดลอ้มทางการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมการเกษตรและเชือ่มโยงหว่งโซอ่ทุานเพือ่พฒันาไปสู่

 2.1 ฝึกอบรมกลุม่อาชพี สนบัสนนุกลุม่อาชพี สง่เสรมิอาชพี พฒันาและสรา้งความเขม้แข็มใหแ้กส่นิคา้ชุมชน

ครวัของโลกและฐานการผลติพลงังานสะอาด

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 ดา้นการพฒันาสงัคม

2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ และสง่เสรมิการลงทนุ

3 โครงการสง่เสรมิ

อาชพี (กลุม่ทอ

เสือ่ตน้กก และ

กลุม่สานตะกรา้

พลาสตกิ) บา้น

หนองโสน หมูท่ี ่1

เพือ่สง่เสรมิอาชพี 

สรา้งรายไดใ้หแ้ก่

ประชาชน

กลุม่อาชพี  หมูท่ี ่ 1 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี

ความรูใ้น

การประกอบ

อาชพี รอ้ยละ

 80

เกดิความ

มั่นคงใน

อาชพีและ

รายได ้ท าให ้

เกดิการ

พัฒนาอยา่ง

ยั่งยนื

ส านักปลัด

4 โครงการสง่เสรมิ

สถาบันการเงนิ

ต าบลครบรุใีต ้

บา้นหนองโสน หมู่

ที ่1

เพือ่ใหป้ระชาชน

ออมเงนิ และมี

แหลง่เงนิทนุ

หมนุเวยีนในการ

ประกอบอาชพี

กลุม่ออมทรัพย ์ 

หมูท่ี ่ 1

5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนได ้

ออมเงนิ 

และมแีหลง่

เงนิทนุ

หมนุเวยีน

การประกอบ

อาชพี รอ้ยละ

 80

ประชาชน

รูจั้กเก็บออม

และมแีหลง่

เงนิทนุ

หมนุเวยีนใน

การประกอบ

อาชพี

ส านักปลัด

5 โครงการสง่เสรมิ

เกษตรกรผูป้ลกู

พชืผัก บา้นหนอง

โสน หมูท่ี ่1

เพือ่สง่เสรมิให ้

ประชาชนมรีายได ้

จากการปลกูพชืผัก

เกษตรกร หมูท่ี ่ 1 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนมี

รายไดเ้พิม่ 

รอ้ยละ 80

เกดิความ

มั่นคงใน

อาชพีและ

รายได ้ท าให ้

เกดิการ

พัฒนาอยา่ง

ยั่งยนื

ส านักปลัด



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 พฒันาปจัจยัแวดลอ้มทางการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมการเกษตรและเชือ่มโยงหว่งโซอ่ทุานเพือ่พฒันาไปสู่

 2.1 ฝึกอบรมกลุม่อาชพี สนบัสนนุกลุม่อาชพี สง่เสรมิอาชพี พฒันาและสรา้งความเขม้แข็มใหแ้กส่นิคา้ชุมชน

ครวัของโลกและฐานการผลติพลงังานสะอาด

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 ดา้นการพฒันาสงัคม

2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ และสง่เสรมิการลงทนุ

6 โครงการสง่เสรมิ

เกษตรกรผูเ้ลีย้ง

สตัว ์บา้นหนองโสน

 หมูท่ี ่1

เพือ่สง่เสรมิให ้

ประชาชนมรีายได ้

จากการเลีย้งสตัว์

เกษตรกร หมูท่ี ่ 1 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนมี

รายไดเ้พิม่ 

รอ้ยละ 80

เกดิความ

มั่นคงใน

อาชพีและ

รายได ้ท าให ้

เกดิการ

พัฒนาอยา่ง

ยั่งยนื

ส านักปลัด

7 โครงการฝึกอบรม

สง่เสรมิวชิาชพี

ตา่ง ๆ บา้นหนอง

โสน หมูท่ี ่1

เพือ่ใหป้ระชาชน

ออมเงนิ และมี

แหลง่เงนิทนุ

หมนุเวยีนในการ

ประกอบอาชพี

กลุม่ออมทรัพย ์ 

หมูท่ี ่ 1

5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนได ้

ออมเงนิ 

และมแีหลง่

เงนิทนุ

หมนุเวยีน

การประกอบ

อาชพี รอ้ยละ

 80

ประชาชน

รูจั้กเก็บออม

และมแีหลง่

เงนิทนุ

หมนุเวยีนใน

การประกอบ

อาชพี

ส านักปลัด

8 โครงการกอ่สรา้ง

ศนูยเ์รยีนรูช้มุชน

บา้นสระผักโพด 

หมูท่ี ่2

เพือ่สง่เสรมิอาชพี 

สรา้งรายไดใ้หแ้ก่

ประชาชน

อาคารศนูยเ์รยีนรู ้

จ านวน 1 แหง่

50000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได ้

ประโยชน์

จากแหลง่

เรยีนรู ้รอ้ยละ

 80

เกดิความ

มั่นคงใน

อาชพีและ

รายได ้ท าให ้

เกดิการ

พัฒนาอยา่ง

ยั่งยนื

กองชา่ง



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 พฒันาปจัจยัแวดลอ้มทางการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมการเกษตรและเชือ่มโยงหว่งโซอ่ทุานเพือ่พฒันาไปสู่

 2.1 ฝึกอบรมกลุม่อาชพี สนบัสนนุกลุม่อาชพี สง่เสรมิอาชพี พฒันาและสรา้งความเขม้แข็มใหแ้กส่นิคา้ชุมชน

ครวัของโลกและฐานการผลติพลงังานสะอาด

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 ดา้นการพฒันาสงัคม

2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ และสง่เสรมิการลงทนุ

9 โครงการสง่เสรมิ

อาชพี (กลุม่ทอ

เสือ่ตน้กก และ

กลุม่จักสานไม ้

กวาดทางมะพรา้ว)

 สระผักโพด หมูท่ี ่2

เพือ่สง่เสรมิอาชพี 

สรา้งรายไดใ้หแ้ก่

ประชาชน

กลุม่อาชพี  หมูท่ี ่ 2 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน

ไดรั้บความรู ้

ในการ

ประกอบ

อาชพี รอ้ยละ

 80

เกดิความ

มั่นคงใน

อาชพีและ

รายได ้ท าให ้

เกดิการ

พัฒนาอยา่ง

ยั่งยนื

ส านักปลัด

10 โครงการจัดตัง้

รา้นคา้ชมุชน

เพือ่สง่เสรมิกจิการ

ชมุชน การ

รวมกลุม่และเกดิ

รายไดใ้นชมุชน

รา้นคา้ชมุชน 

จ านวน 2 แหง่ หมู่

ที ่2,4

600,000 600,000 600,000 600,000 เกดิรายได ้

ในชมุชน 

รอ้ยละ 80

มกีาร

รวมกลุม่และ

เกดิรายได ้

ในชมุชน

ส านักปลัด

11 โครงการสง่เสรมิ

กลุม่ออมทรัพย์

เพือ่การผลติ

เพือ่ใหก้ลุม่ออม

ทรัพยม์ทีีท่ าการ

และเป็นศนูยก์าร

เรยีนรูข้องชมุชน

สง่เสรมิกลุม่ออม

ทรัพยเ์พือ่การผลติ

 หมูท่ี ่4

300000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนได ้

ประโยชน์

จากแหลง่

เรยีนรู ้รอ้ยละ

 80

กลุม่ออม

ทรัพยม์ทีีท่ า

การและเป็น

ศนูยก์าร

เรยีนรูข้อง

ชมุชน

ส านักปลัด



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 พฒันาปจัจยัแวดลอ้มทางการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมการเกษตรและเชือ่มโยงหว่งโซอ่ทุานเพือ่พฒันาไปสู่

 2.1 ฝึกอบรมกลุม่อาชพี สนบัสนนุกลุม่อาชพี สง่เสรมิอาชพี พฒันาและสรา้งความเขม้แข็มใหแ้กส่นิคา้ชุมชน

ครวัของโลกและฐานการผลติพลงังานสะอาด

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 ดา้นการพฒันาสงัคม

2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ และสง่เสรมิการลงทนุ

12 โครงการจัดตัง้

กลุม่สง่เสรมิอาชพี

 หมูท่ี ่4

เพือ่เพิม่ชอ่ง

ทางการประกอบ

อาชพี ประชาชนมี

รายไดเ้พิม่ขึน้

ฝึกอบรมใหก้บั

ประชาชนหมู ่4

150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน

ไดรั้บความรู ้

ในการ

ประกอบ

อาชพี รอ้ยละ

 80

ประชาชนมี

ความรูแ้ละ

ทักษะ

สามารถ

น าไป

ประกอบ

อาชพีได ้

ส านักปลัด

13 โครงการสง่เสรมิ

กลุม่สถาบัน

การเงนิชมุชน บา้น

ซบักา้นเหลอืง หมู่

ที ่4

เพือ่ใหป้ระชาชน

ออมเงนิ และมี

แหลง่เงนิทนุ

หมนุเวยีนในการ

ประกอบอาชพี

กลุม่ออมทรัพย ์ 

หมูท่ี ่ 4

5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนได ้

ออมเงนิ 

และมแีหลง่

เงนิทนุ

หมนุเวยีนใน

การประกอบ

อาชพี รอ้ยละ

 80

ประชาชน

รูจั้กเก็บออม

และมแีหลง่

เงนิทนุ

หมนุเวยีนใน

การประกอบ

อาชพี

ส านักปลัด



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 พฒันาปจัจยัแวดลอ้มทางการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมการเกษตรและเชือ่มโยงหว่งโซอ่ทุานเพือ่พฒันาไปสู่

 2.1 ฝึกอบรมกลุม่อาชพี สนบัสนนุกลุม่อาชพี สง่เสรมิอาชพี พฒันาและสรา้งความเขม้แข็มใหแ้กส่นิคา้ชุมชน

ครวัของโลกและฐานการผลติพลงังานสะอาด

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 ดา้นการพฒันาสงัคม

2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ และสง่เสรมิการลงทนุ

14 โครงการกอ่สรา้ง

ทีท่ าการสถาบัน

การเงนิชมุชน

ต าบลครบรุใีต ้

บา้นซบักา้นเหลอืง

 หมูท่ี ่4

เพือ่ใหม้สีถานที่

ท าการของสถาบัน

ทางการเงนิใน

ชมุชน

กลุม่ออมทรัพย ์ 

หมูท่ี ่ 4

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนได ้

ออมเงนิ 

และมแีหลง่

เงนิทนุ

หมนุเวยีนใน

การประกอบ

อาชพี รอ้ยละ

 80

ประชาชน

รูจั้กเก็บออม

และมแีหลง่

เงนิทนุ

หมนุเวยีนใน

การประกอบ

อาชพี

กองชา่ง

15 โครงการฝึกอบรม

สง่เสรมิวชิาชพี

ตา่ง ๆ บา้นดอน

ใหม ่หมูท่ี ่8

เพือ่ใหป้ระชาชน

ออมเงนิ และมี

แหลง่เงนิทนุ

หมนุเวยีนในการ

ประกอบอาชพี

ประชาชน  หมูท่ี ่ 8 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนได ้

ออมเงนิ 

และมแีหลง่

เงนิทนุ

หมนุเวยีนใน

การประกอบ

อาชพี รอ้ยละ

 80

ประชาชน

รูจั้กเก็บออม

และมแีหลง่

เงนิทนุ

หมนุเวยีนใน

การประกอบ

อาชพี

ส านักปลัด



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 พฒันาปจัจยัแวดลอ้มทางการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมการเกษตรและเชือ่มโยงหว่งโซอ่ทุานเพือ่พฒันาไปสู่

 2.1 ฝึกอบรมกลุม่อาชพี สนบัสนนุกลุม่อาชพี สง่เสรมิอาชพี พฒันาและสรา้งความเขม้แข็มใหแ้กส่นิคา้ชุมชน

ครวัของโลกและฐานการผลติพลงังานสะอาด

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 ดา้นการพฒันาสงัคม

2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ และสง่เสรมิการลงทนุ

16 โครงการกอ่สรา้ง

โรงสเีพือ่ชมุชน

หมูท่ี ่9

เพือ่เพิม่ชอ่ง

ทางการประกอบ

อาชพี ประชาชนมี

รายไดเ้พิม่ขึน้

โรงส ี1 แหง่ 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมี

ชอ่งทางการ

ประกอบ

อาชพีเพิม่ 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ความรูแ้ละ

ทักษะ

สามารถ

น าไป

ประกอบ

อาชพีได ้

กองชา่ง

17 โครงการผลติน ้าดืม่

 บา้นคอกชา้งหมู ่11

เพือ่สง่เสรมิอาชพี 

สรา้งรายไดใ้หแ้ก่

ประชาชน

ผลติน ้าดืม่ บา้น

คอกชา้งหมู ่11

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี

ชอ่งทางการ

ประกอบ

อาชพี

เพิม่ขึน้และ

มนี ้าดืม่ที่

สะอาด รอ้ย

ละ 80

เกดิความ

มั่นคงใน

อาชพีและ

รายได ้ท าให ้

เกดิการ

พัฒนาอยา่ง

ยั่งยนื

ส านักปลัด

หน่วยงาน

อืน่ๆ

18 โครงการสง่เสรมิ

และพัฒนากลุม่

อาชพีภายใน

ชมุชนบา้นคอกชา้ง

 หมูท่ี ่11

เพือ่เพิม่ชอ่ง

ทางการประกอบ

อาชพี ประชาชนมี

รายไดเ้พิม่ขึน้

ฝึกอบรมใหก้บั

ประชาชนหมู ่11

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี

ชอ่งทางการ

ประกอบ

อาชพีเพิม่ 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ความรูแ้ละ

ทักษะ

สามารถ

น าไป

ประกอบ

อาชพีได ้

ส านักปลัด



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 พฒันาปจัจยัแวดลอ้มทางการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมการเกษตรและเชือ่มโยงหว่งโซอ่ทุานเพือ่พฒันาไปสู่

 2.1 ฝึกอบรมกลุม่อาชพี สนบัสนนุกลุม่อาชพี สง่เสรมิอาชพี พฒันาและสรา้งความเขม้แข็มใหแ้กส่นิคา้ชุมชน

ครวัของโลกและฐานการผลติพลงังานสะอาด

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 ดา้นการพฒันาสงัคม

2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ และสง่เสรมิการลงทนุ

19 โครงการสง่เสรมิ

การเลีย้งหมหูลมุ

หมูท่ี ่11

เพือ่เพิม่ชอ่ง

ทางการประกอบ

อาชพี ประชาชนมี

รายไดเ้พิม่ขึน้

ฝึกอบรมใหก้บั

ประชาชน

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี

ชอ่งทางการ

ประกอบ

อาชพีเพิม่ 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ความรูแ้ละ

ทักษะ

สามารถ

น าไป

ประกอบ

อาชพีได ้

ส านักปลัด

20 โครงการกอ่สรา้ง

อาคารสถาบัน

การเงนิต าบลครบรุี

ใต ้ หมูท่ี ่11

เพือ่ใหม้สีถานที่

ท าการของสถาบัน

ทางการเงนิใน

ชมุชน

กลุม่ออมทรัพย ์ 

หมูท่ี ่ 11

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนได ้

ออมเงนิ 

และมแีหลง่

เงนิทนุ

หมนุเวยีนใน

การประกอบ

อาชพี รอ้ยละ

 80

ประชาชน

รูจั้กเก็บออม

และมแีหลง่

เงนิทนุ

หมนุเวยีนใน

การประกอบ

อาชพี

กองชา่ง

21 โครงการศนูย์

เรยีนรูต้า่ง ๆ 

ภายในหมูบ่า้น หมู่

ที ่13

เพือ่เพิม่ชอ่ง

ทางการประกอบ

อาชพี ประชาชนมี

รายไดเ้พิม่ขึน้

ฝึกอบรมใหก้บั

ประชาชนหมู ่13

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี

ชอ่งทางการ

ประกอบ

อาชพีเพิม่ 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ความรูแ้ละ

ทักษะ

สามารถ

น าไป

ประกอบ

อาชพีได ้

ส านักปลัด



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 พฒันาปจัจยัแวดลอ้มทางการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมการเกษตรและเชือ่มโยงหว่งโซอ่ทุานเพือ่พฒันาไปสู่

 2.1 ฝึกอบรมกลุม่อาชพี สนบัสนนุกลุม่อาชพี สง่เสรมิอาชพี พฒันาและสรา้งความเขม้แข็มใหแ้กส่นิคา้ชุมชน

ครวัของโลกและฐานการผลติพลงังานสะอาด

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 ดา้นการพฒันาสงัคม

2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ และสง่เสรมิการลงทนุ

22 โครงการสง่เสรมิ

กลุม่เพาะเห็ดฟาง

บา้นคุม้ครอง หมูท่ี่

 14

เพือ่สง่เสรมิอาชพี 

สรา้งรายไดใ้หแ้ก่

ประชาชน

กลุม่เพาะเห็ดฟาง 

บา้นคุม้ครอง หมูท่ี่

 14

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี

ความรูส้รา้ง

รายได ้รอ้ย

ละ 80

เกดิความ

มั่นคงใน

อาชพีและ

รายได ้ท าให ้

เกดิการ

พัฒนาอยา่ง

ยั่งยนื

ส านักปลัด

23 โครงการสง่เสรมิ

และพัฒนากลุม่

อาชพีภายใน

หมูบ่า้นคุม้ครอง

หมูท่ี ่15

เพือ่เพิม่ชอ่ง

ทางการประกอบ

อาชพี ประชาชนมี

รายไดเ้พิม่ขึน้

ฝึกอบรมใหก้บั

ประชาชนหมู ่15

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี

ชอ่งทางการ

ประกอบ

อาชพีเพิม่ 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ความรูแ้ละ

ทักษะ

สามารถ

น าไป

ประกอบ

อาชพีได ้

ส านักปลัด

24 โครงการแหลง่

เงนิทนุสนับสนุน

กลุม่อาชพี หมูท่ี ่16

เพือ่ใหป้ระชาชน

ออมเงนิ และมี

แหลง่เงนิทนุ

หมนุเวยีนในการ

ประกอบอาชพี

กลุม่อาชพีตา่ง ๆ 

หมูท่ี ่16

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน

และมแีหลง่

เงนิทนุ

หมนุเวยีนใน

การประกอบ

อาชพี รอ้ยละ

 80

ประชาชนมี

แหลง่

เงนิทนุ

หมนุเวยีนใน

การประกอบ

อาชพี

ส านักปลัด



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 พฒันาปจัจยัแวดลอ้มทางการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมการเกษตรและเชือ่มโยงหว่งโซอ่ทุานเพือ่พฒันาไปสู่

 2.1 ฝึกอบรมกลุม่อาชพี สนบัสนนุกลุม่อาชพี สง่เสรมิอาชพี พฒันาและสรา้งความเขม้แข็มใหแ้กส่นิคา้ชุมชน

ครวัของโลกและฐานการผลติพลงังานสะอาด

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 ดา้นการพฒันาสงัคม

2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ และสง่เสรมิการลงทนุ

25 โครงการฝึกอบรม

การท าของช ารว่ย 

ของทีร่ะลกึเพือ่

สง่เสรมิอาชพีกลุม่

สตรี

เพือ่เพิม่ชอ่ง

ทางการประกอบ

อาชพี ประชาชนมี

รายไดเ้พิม่ขึน้

ผูเ้ขา้รว่มอบรม 

30-50 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี

ความรูส้รา้ง

รายได ้รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

ความรูแ้ละ

ทักษะ

สามารถ

น าไป

ประกอบ

อาชพีได ้

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

26 โครงการสง่เสรมิ

การประดษิฐ์

ดอกไมจั้นทนแ์ละ

พวงหรดีต าบลคร

บรุใีต ้

เพือ่เพิม่ชอ่ง

ทางการประกอบ

อาชพี ประชาชนมี

รายไดเ้พิม่ขึน้

ประชาชนต าบลคร

บรุใีต ้

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี

ความรูส้รา้ง

รายได ้รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

ความรูแ้ละ

ทักษะ

สามารถ

น าไป

ประกอบ

อาชพีได ้

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

27 โครงการฝึกอบรม

การนวดแผนไทย

เพือ่สขุภาพ

เพือ่เพิม่ชอ่ง

ทางการประกอบ

อาชพี ประชาชนมี

รายไดเ้พิม่ขึน้

ประชาชนต าบลคร

บรุใีต ้

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี

ความรูส้รา้ง

รายได ้รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

ความรูแ้ละ

ทักษะ

สามารถ

น าไป

ประกอบ

อาชพีได ้

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 พฒันาปจัจยัแวดลอ้มทางการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมการเกษตรและเชือ่มโยงหว่งโซอ่ทุานเพือ่พฒันาไปสู่

 2.1 ฝึกอบรมกลุม่อาชพี สนบัสนนุกลุม่อาชพี สง่เสรมิอาชพี พฒันาและสรา้งความเขม้แข็มใหแ้กส่นิคา้ชุมชน

ครวัของโลกและฐานการผลติพลงังานสะอาด

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 ดา้นการพฒันาสงัคม

2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ และสง่เสรมิการลงทนุ

28 โครงการฝึกอบรม

พัฒนาอาชพีกลุม่

สตรตี าบลครบรุใีต ้

(สานกระเป๋าจาก

เสน้พลาสตกิ)

เพือ่เพิม่ชอ่ง

ทางการประกอบ

อาชพี ประชาชนมี

รายไดเ้พิม่ขึน้

ผูเ้ขา้รว่มอบรม 30 

คน

15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนมี

ความรูส้รา้ง

รายได ้รอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความรู ้

 ทักษะ

สามารถ

น าไป

ประกอบ

อาชพี

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

29 โครงการฝึกอบรม

พัฒนาอาชพีกลุม่

สตรตี าบลครบรุใีต ้

(การประดษิฐ์

ดอกไมจั้นทน)์

เพือ่เพิม่ชอ่ง

ทางการประกอบ

อาชพี ประชาชนมี

รายไดเ้พิม่ขึน้

ผูเ้ขา้รว่มอบรม 30 

คน

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี

ความรูส้รา้ง

รายได ้รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

ความรู ้

ทักษะ

สามารถ

น าไป

ประกอบ

อาชพี

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

30 โครงการฝึกอบรม

พัฒนาอาชพีกลุม่

สตรตี าบลครบรุใีต ้

(การแปรรปูและ

การถนอมอาหาร)

เพือ่เพิม่ชอ่ง

ทางการประกอบ

อาชพี ประชาชนมี

รายไดเ้พิม่ขึน้

ผูเ้ขา้รว่มอบรม 30 

คน

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี

ความรูส้รา้ง

รายได ้รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

ความรู ้

ทักษะ

สามารถ

น าไป

ประกอบ

อาชพี

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

30 โครงการ 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000รวม



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1  พฒันาปจัจยัแวดลอ้มทางการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมการเกษตรและเชือ่มโยงหว่งโซอ่ทุานเพือ่พฒันาไปสู่

ครวัของโลก และฐานการผลติพลงังานสะอาด

2.2  เสรมิสรา้งเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด าร ิ

      - แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการผักสวน

ครัวรัว้กนิได ้

เพือ่สง่เสรมิให ้

ประชาชนปลกูผัก

ไวก้นิเอง

ผักสวนครัวรัว้กนิได ้

 หมูท่ี ่1 – 16

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน

ปลกูผักสวน

ครัวรัว้กนิได ้

รอ้ยละ 80

สรา้งแหลง่

อาหาร

ใหก้บัชมุชน

ส านักปลัด

2 โครงการสง่เสรมิ

คณุธรรมจรยิธรรม

ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

เฉลมิพระเกยีรติ

เพือ่สง่เสรมิ 

สนับสนุนการ

เผยแพรห่ลักธรรม

ค าสอนทางพทุธ

ศาสนา

ประชาชนใน

ต าบลครบรุใีต ้

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน

รูจั้ก

หลักธรรม

ตามหลัก

ปรัชญา

เศรษฐกจิ

พอเพยีงใน

การด ารงชวีติ

 รอ้ยละ 80

ประชาชน

รูจั้ก

หลักธรรม

ตามหลัก

ปรัชญา

เศรษฐกจิ

พอเพยีงใน

การด ารงชวีติ

ส านักปลัด

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ผลลพัธท์ ี่

คาดวา่จะ

ไดร้บั

หนว่ยงาน

ที่

รบัผดิชอบ

ที่ โครงการ
ตวัชีว้ดั 

(KPI)

2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ และสง่เสรมิการลงทนุ

งบประมาณทีผ่า่นมา

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/4 ดา้นการพฒันาสงัคม  



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1  พฒันาปจัจยัแวดลอ้มทางการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมการเกษตรและเชือ่มโยงหว่งโซอ่ทุานเพือ่พฒันาไปสู่

ครวัของโลก และฐานการผลติพลงังานสะอาด

2.2  เสรมิสรา้งเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด าร ิ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ และสง่เสรมิการลงทนุ

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/4 ดา้นการพฒันาสงัคม  

3 โครงการฝึกอบรม

เศรษฐกจิพอเพยีง

ตามแนวพระราชด าริ

เพือ่ใหป้ระชาชน

เขา้ใจหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

ประชาชนใน

ต าบลครบรุใีต ้

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน

สามารถน า

หลักปรัชญา

เศรษฐกจิ

พอเพยีงไป

ใขใ้นชวีติ 

ประจ าวันได ้

รอ้ยละ 80

ประชาชน

สามารถน า

หลักปรัชญา

เศรษฐกจิ

พอเพยีงไป

ใขใ้นชวีติ 

ประจ าวันได ้

ส านักปลัด

4 โครงการสง่เสรมิ

การปลกูไมใ้ชส้อย

ตามไรน่า

เพือ่สง่เสรมิให ้

ประชาชนปลกูไม ้

ไวใ้ชส้อยตามทีน่า

หมูท่ี ่1 – 16 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชน

ปลกูตน้ไมไ้ว ้

ใชส้อย รอ้ย

ละ 80

เป็นแหลง่ไม ้

ใชส้อย ลด

การท าลาย

ป่าไม ้

ส านักปลัด



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1  พฒันาปจัจยัแวดลอ้มทางการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมการเกษตรและเชือ่มโยงหว่งโซอ่ทุานเพือ่พฒันาไปสู่

ครวัของโลก และฐานการผลติพลงังานสะอาด

2.2  เสรมิสรา้งเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด าร ิ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ และสง่เสรมิการลงทนุ

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การสานตอ่แนวทางพระราชด าร ิ/4 ดา้นการพฒันาสงัคม  

5 โครงการขยายผล

การเรยีนรูต้ามแนว

พระราชด าริ

เศรษฐกจิพอเพยีง

 หมูท่ี ่1

เพือ่ใหป้ระชาชน

เขา้ใจหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

ประชาชน หมูท่ี ่1 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน

สามารถน า

หลักปรัชญา

เศรษฐกจิ

พอเพยีงไป

ใขใ้นชวีติ 

ประจ าวันได ้

รอ้ยละ 80

ประชาชน

สามารถน า

หลักปรัชญา

เศรษฐกจิ

พอเพยีงไป

ใขใ้นชวีติ 

ประจ าวันได ้

ส านักปลัด

6 โครงการเศรษฐกจิ

พอเพยีง (ปลกูผัก 

เลีย้งสตัว)์

เพือ่สง่เสรมิให ้

ประชาชนรูจั้ก

พอเพยีง

ประชาชน หมูท่ี ่13 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน

รูจั้ก

หลักธรรม

ตามหลัก

ปรัชญา

เศรษฐกจิ

พอเพยีงใน

การด ารงชวีติ

 รอ้ยละ 80

ประชาชน

รูจั้ก

หลักธรรม

ตามหลัก

ปรัชญา

เศรษฐกจิ

พอเพยีงใน

การด ารงชวีติ

ส านักปลัด

6 โครงการ 75,000 75,000 75,000 75,000รวม



3.1 รณรงคแ์ละประชาสมัพนัธเ์พือ่ปลกูจติส านกึดา้นคณุธรรม จรยิธรรม แกป่ระชาชนในทอ้งถิน่

      - แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน, แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ, แผนงานสงัคมสงเคราะห,์ แผนงานเคหะและชมุชน

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการอบรม

คณุธรรมจรยิธรรม

ส าหรับผูบ้รหิาร 

สมาชกิและ

พนักงานเทศบาล

เพือ่ใหป้ระชาชนมี

จติส านกึทีด่ ีมี

คณุธรรม จรยิธรรม

พนักงาน สมาชกิ 

ผูบ้รหิาร พนักงาน

เทศบาล ผูน้ า

ชมุชนและผูส้งูอายุ

ในเขตต าบลครบรุี

ใต ้

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี

จติส านกึทีด่ ี

 มคีณุธรรม 

จรยิธรรม 

รอ้ยละ 80

สามารถ

สรา้ง

จติส านกึ

ดา้น

คณุธรรม

จรยิธรรมแก่

ประชาชนใน

ทอ้งถิน่

ส านักปลัด

2 โครงการเทดิทนู

สถาบัน

พระมหากษัตรยิ์

เพือ่สรา้งความ

เขม้แข็งใหช้มุชน/

สงัคม

ประชาชนในเขต

ต าบลครบรุใีต ้

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนรัก

และปกป้อง

สถาบัน

ส าคัญของ

ชาต ิรอ้ยละ 

80

สามารถ

สรา้ง

จติส านกึทีด่ ี

แกป่ระชาชน

ในทอ้งถิน่

ส านักปลัด

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ที่ โครงการ
ตวัชีว้ดั 

(KPI)

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอยา่งเป็นสขุ

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 ดา้นการพฒันาสงัคม

วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ผลลพัธท์ ี่

คาดวา่จะ

ไดร้บั

หนว่ยงาน

ที่

รบัผดิชอบ

งบประมาณทีผ่า่นมา



3.1 รณรงคแ์ละประชาสมัพนัธเ์พือ่ปลกูจติส านกึดา้นคณุธรรม จรยิธรรม แกป่ระชาชนในทอ้งถิน่

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอยา่งเป็นสขุ

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 ดา้นการพฒันาสงัคม

3 โครงการสง่เสรมิ

และสนับสนุนการ

สรา้งความ

ปรองดอง

สมานฉันทข์อง

ชมุชน

เพือ่ใหเ้กดิความ

สามคัคสีรา้งความ

เขม้แข็งใหช้มุชน/

สงัคม

ประชาชนในเขต

ต าบลครบรุใีต ้

80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนมี

ความ

ปรองดอง

สมานฉันท์

ภายในชมุชน

 รอ้ยละ 80

สามารถ

สรา้ง

จติส านกึทีด่ ี

แกป่ระชาชน

ในทอ้งถิน่

ส านักปลัด

4 โครงการวัฒนธรรม

ไทยสายใย

ชมุชนครบรุี

เพือ่สรา้งความ

เขม้แข็งใหช้มุชน/

สงัคม

เทศบาลต าบลคร

บรุใีตร้ว่มกบั

อ าเภอครบรุี

5,000 5,000 5,000 5,000 ชมุชน

เขม้แข็ง 

รอ้ยละ 80

พัฒนา

วัฒนธรรม

ใหม้คีวาม

เขม้แข็ง

กอง

การศกึษา

5 โครงการอบรม

คณุธรรมจรยิธรรม

ส าหรับเด็กและ

เยาวชน

เพือ่ใหป้ระชาชนมี

จติส านกึทีด่ ีมี

คณุธรรม จรยิธรรม

เด็กและเยาวชน

หมูท่ี ่4 บา้นซบั

กา้นเหลอืง

10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและ

เยาวชนมี

จติส านกึทีด่ ี

 มคีณุธรรม

เพิม่ รอ้ยละ 

80

สามารถ

สรา้ง

จติส านกึ

ดา้นคณุธรรม

 จรยิธรรมแก่

ประชาชนใน

ทอ้งถิน่

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม



3.1 รณรงคแ์ละประชาสมัพนัธเ์พือ่ปลกูจติส านกึดา้นคณุธรรม จรยิธรรม แกป่ระชาชนในทอ้งถิน่

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอยา่งเป็นสขุ

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 ดา้นการพฒันาสงัคม

6 โครงการกอ่สรา้ง

ซุม้เฉลมิพระเกยีรติ

เพือ่ใหป้ระชาชนมี

จติส านกึทีด่ ีแสดง

ความจงรักภักด ี 

และเทดิทนูไวซ้ ึง่

สถาบัน

พระมหากษัตรยิอ์นั

เป็นทีรั่กยิง่ของ

ปวงชนชาวไทย

สรา้งซุม้เฉลมิพระ

เกยีรต ิ2 ซุม้

150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี

จติส านกึ มี

ความ

จงรักภักดี

และเทดิทนู

ไวซ้ ึง่

สถาบัน

พระมหากษัต

รยิ ์รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

จติส านกึทีด่ ี

 แสดงความ

จงรักภักด ี

และเทดิทนู

ไวซ้ ึง่

สถาบัน

พระมหากษัต

รยิ์

กองชา่ง

6 โครงการ 265,000 265,000 265,000 265,000รวม



3.2 สง่เสรมิสนบัสนนุและพฒันาการมสีว่นรว่มของประชาชนเพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

      - แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน, แผนงานการรักษาความสงบภายใน, แผนงานสงัคมสงเคราะห์

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการจัดเวที

ประชาคมเพือ่

สง่เสรมิการมสีว่น

รว่มของประชาชน

ในการจัดท า

เพิม่เตมิ

เปลีย่นแปลง 

แผนพัฒนา

เพือ่ใชใ้นการ

วางแผนพัฒนา

ต าบล

แผนพัฒนาต าบล

และแผนชมุชน

5,000 5,000 5,000 5,000 จัดท า

เพิม่เตมิ

เปลีย่นแปลง

แผนพัฒนา

ต าบลและ

แผนชมุชน 

รอ้ยละ 80

แผนพัฒนา

ต าบลและ

แผนชมุชน

ส านักปลัด

2 โครงการเพิม่

ศักยภาพชดุรักษา

ความสงบ

เรยีบรอ้ยประจ า

หมูบ่า้น

เพือ่เสรมิสรา้ง

ความเขม้แข็งของ

ชมุชน

หมูท่ี ่ 1 – 16 10,000 10,000 10,000 10,000 เพิม่

ศักยภาพชดุ

รักษาความ

สงบ

เรยีบรอ้ย

ประจ า

หมูบ่า้น รอ้ย

ละ 80

ชดุรักษา

ความสงบ

สามารถ

ปฏบิัตหินา้ที่

ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ

ส านักปลัด

ตวัชีว้ดั 

(KPI)

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 ดา้นการพฒันาสงัคม

ผลลพัธท์ ี่

คาดวา่จะ

ไดร้บั

หนว่ยงาน

ที่

รบัผดิชอบ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ที่

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอยา่งเป็นสขุ

งบประมาณทีผ่า่นมา

โครงการ



3.2 สง่เสรมิสนบัสนนุและพฒันาการมสีว่นรว่มของประชาชนเพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 ดา้นการพฒันาสงัคม

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอยา่งเป็นสขุ

3 โครงการฝึกอบรม

พัฒนาศักยภาพ

บคุลากรดา้น

สาธารณสขุ

เพือ่สรา้งความ

เขม้แข็งใหก้บัอ

สม.ส าหรับด าเนนิ

กจิกรรมดา้น

สาธารณสขุ

 อสม. หมูท่ี ่ 1 – 16 10,000 10,000 10,000 10,000 อสม.เกดิ

ทักษะมี

ความรูแ้ละ

ประสบการณ์

ในการ

ท างาน รอ้ย

ละ 80

อาสาสมคัร

สาธารณสขุ

เกดิทักษะมี

ความรูแ้ละ

ประสบ-

การณ์ใน

การท างาน

ส านักปลัด

4 โครงการแกไ้ข

ปัญหาดา้น

เศรษฐกจิสงัคม

และการเมอืง

เพือ่เสรมิสรา้ง

ความเขม้แข็งของ

ชมุชน

ประชาชนบา้นคอก

ชา้ง หมูท่ี ่ 11

10,000 10,000 10,000 10,000 เสรมิสรา้ง

ความ

เขม้แข็งของ

ชมุชน รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

ศักยภาพ

มากขึน้

ส านักปลัด

5 โครงการซอ่มแซม

ศาลาประชาคม

บา้นสระผักโพด

หมูท่ี ่2

เพือ่ใหป้ระชาชน

ในหมูบ่า้นไดใ้ช ้

ประโยชนใ์นการ

จัดกจิกรรมตา่ง ๆ

ปรับปรงุซอ่มแซม

ศาลาประชาคม 

หมูท่ี ่2

250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนได ้

ใชป้ระโยชน์

 รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

สถานทีใ่น

การจัด

กจิกรรม

ตา่ง ๆ รว่มกนั

กองชา่ง



3.2 สง่เสรมิสนบัสนนุและพฒันาการมสีว่นรว่มของประชาชนเพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 ดา้นการพฒันาสงัคม

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอยา่งเป็นสขุ

6 โครงการกอ่สรา้ง

ศาลาประชาคมคุม้

ดอนทะยงู หมูท่ี ่3

เพือ่ใหม้ศีนูยร์วม

ในการประชมุ/ท า

กจิกรรมรว่มกนั

ของประชาชน

กวา้ง 10 เมตร ยาว

 20 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนได ้

ใชป้ระโยชน์

 รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

สถานทีใ่น

การจัด

กจิกรรม

ตา่ง ๆ รว่มกนั

กองชา่ง

7 โครงการตอ่เตมิ

ศาลาประชาคม

หมูบ่า้นซบั

กา้นเหลอืง หมูท่ี ่4

เพือ่ใหม้ศีนูยร์วม

ในการประชมุ/ท า

กจิกรรมรว่มกนั

ของประชาชนใน

หมูบ่า้น

ตอ่เตมิศาลา

ประชาคม

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได ้

ใชป้ระโยชน์

 รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

สถานที่

กระท า

กจิกรรม

รว่มกนั

กองชา่ง

8 โครงการกอ่สรา้ง

ศาลาคุม้บา้นซบั

กา้นเหลอืง  หมูท่ี ่4

เพือ่ใหม้ศีนูยร์วม

ในการประชมุ/ท า

กจิกรรมรว่มกนั

ของประชาชนใน

หมูบ่า้น

ศาลาคุม้ จ านวน 1

 แหง่

60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนได ้

ใชป้ระโยชน์

 รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

สถานที่

กระท า

กจิกรรม

รว่มกนั

กองชา่ง



3.2 สง่เสรมิสนบัสนนุและพฒันาการมสีว่นรว่มของประชาชนเพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 ดา้นการพฒันาสงัคม

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอยา่งเป็นสขุ

9 โครงการซอ่มแซม

ศาลาประชาคม

หมูบ่า้น หมูท่ี ่10

เพือ่ซอ่มแซม

ศาลาประชาคม

ประจ าหมูบ่า้นใหม้ี

สภาพคงทนถาวร

ซอ่มแซมศาลา

ประชาคม

250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนได ้

ใชป้ระโยชน์

 รอ้ยละ 80

ประชาชนได ้

ใชป้ระโยชน์

ในการเขา้

รว่มกจิกรรม

ตา่ง ๆ ของ

หมูบ่า้น

กองชา่ง

10 โครงการกอ่สรา้ง

ซุม้ประตทูางเขา้

หมูบ่า้นคอกชา้ง

หมูท่ี ่11

เพือ่เป็นการ

ประชาสมัพันธ์

หมูบ่า้น

ซุม้ประตทูางเขา้ 1

 จดุ กวา้ง 8  เมตร 

สงูเฉลีย่ 5.50 เมตร

 พรอ้มตกแตง่พืน้ที่

เรยีบรอ้ย

600,000 600,000 600,000 600,000 หมูบ่า้นได ้

การพัฒนา 

รอ้ยละ 80

เป็นป้ายบอก

เขตประชา-

สมัพันธแ์ละ

เป็น

สญัลักษณ์

ของหมูบ่า้น

กองชา่ง

11 โครงการซอ่มแซม

ปรับปรงุศาลา

ประชาคมหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่11

เพือ่ใชเ้ป็นสถานที่

จัดกจิกรรมและ

ประชมุภายในชมุชน

ซอ่มแซมปรับปรงุ

ศาลาประชาคม

250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนได ้

ใชป้ระโยชน์

 รอ้ยละ 80

ประชาชนได ้

ใชป้ระโยชน์

ในการเขา้

รว่มกจิกรรม

ตา่ง ๆ ของ

หมูบ่า้น

กองชา่ง



3.2 สง่เสรมิสนบัสนนุและพฒันาการมสีว่นรว่มของประชาชนเพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 ดา้นการพฒันาสงัคม

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอยา่งเป็นสขุ

12 โครงการกอ่สรา้ง

กอ่สรา้งป้อมยาม 

หมูท่ี ่13

เพือ่ใหม้ป้ีอมยาม

ประจ าหมูบ่า้น

 ป้อมยามบา้นสขุ

ส าราญ

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได ้

ใชป้ระโยชน์

 รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

สถานที่

กระท า

กจิกรรม

รว่มกนั เกดิ

ความสงบ

เรยีบรอ้ยใน

หมูบ่า้น

กองชา่ง

13 โครงการกอ่สรา้ง

ศาลาทีพั่ก

ผูโ้ดยสารประจ า

หมูบ่า้น หมูท่ี ่14

เพือ่กอ่สรา้งศาลา

ทีพั่กรอ้นผูโ้ดยสาร

 ผูเ้ดนิทางตามจดุ

ตา่ง ๆ ในหมูบ่า้น

ศาลาทีพั่กโดยสาร

 กวา้ง 2.5 เมตร 

ยาว 3.5 เมตร สงู

เฉลีย่ 2.5 เมตร

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได ้

ใชป้ระโยชน์

 รอ้ยละ 80

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวก 

สบาย มทีี่

พักรอ้นหลบ

ฝนขณะ

เดนิทาง

กองชา่ง



3.2 สง่เสรมิสนบัสนนุและพฒันาการมสีว่นรว่มของประชาชนเพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 ดา้นการพฒันาสงัคม

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอยา่งเป็นสขุ

14 โครงการปรับปรงุ

ซอ่มแซมศาลา

ประชาคมบา้นคุม้

เจรญิ หมูท่ี ่14

เพือ่ใหป้ระชาชน

ในหมูบ่า้นไดใ้ช ้

ประโยชนใ์นการ

จัดกจิกรรมตา่ง ๆ

ปรับปรงุซอ่มแซม

ศาลาประชาคม

บา้นคุม้เจรญิ 1 หลัง

250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนได ้

ใชป้ระโยชน์

 รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

สถานทีใ่น

การจัด

กจิกรรมตา่ง ๆ

กองชา่ง

15 โครงการปรับปรงุ

ซอ่มแซมศาลา

สาธารณประโยชน์

บา้นคุม้ครอง หมูท่ี่

 15

เพือ่ใหป้ระชาชน

ในหมูบ่า้นไดใ้ช ้

ประโยชนใ์นการ

จัดกจิกรรมตา่ง ๆ

ปรับปรงุซอ่มแซม

ศาลา

สาธารณประโยชน์

บา้นคุม้ครอง 1 หลัง

250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนได ้

ใชป้ระโยชน์

 รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

สถานทีใ่น

การจัด

กจิกรรมตา่ง ๆ

กองชา่ง

15 โครงการ 2,695,000 2,695,000 2,695,000 2,695,000รวม



4.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการจดัระเบยีบสงัคม การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

4.1 การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการแพรร่ะบาดปญัหายาเสพตดิ

      - แผนงานสาธารณสขุ

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการจัดระเบยีบ

 รักษาความสงบ

เรยีบรอ้ยป้องกนั

และแกไ้ขปัญหายา

เสพตดิและ

อาชญากรรมใน

ชมุชน

เพือ่เสรมิสรา้ง

ความเขม้แข็งของ

ชมุชน

ประชาชนในเขต

ต าบลครบรุใีต ้

15,000 15,000 15,000 15,000 แกไ้ขปัญหา

อาชญากรรม

 อบายมขุ

และสิง่เสพ

ตดิในต าบล 

รอ้ยละ 80

ลดปัญหา

อาชญากรรม

 อบายมขุ

และสิง่เสพ

ตดิในต าบล

ส านักปลัด

2 โครงการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหายา

เสพตดิต าบลครบรุี

ใต ้

เพือ่เสรมิสรา้ง

ความเขม้แข็งของ

ชมุชน

ประชาชนในเขต

ต าบลครบรุใีต ้

50,000 50,000 50,000 50,000 ป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหา

ยาเสพตดิได ้

 รอ้ยละ 80

ลดปัญหา

อาชญากรรม

 อบายมขุ

และสิง่เสพ

ตดิในต าบล

ส านักปลัด

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณทีผ่า่นมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ผลลพัธท์ ี่

คาดวา่จะ

ไดร้บั

หนว่ยงาน

ที่

รบัผดิชอบ

ตวัชีว้ดั 

(KPI)
ที่ โครงการ

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 ดา้นการพฒันาสงัคม / 9 การรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ



4.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการจดัระเบยีบสงัคม การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

4.1 การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการแพรร่ะบาดปญัหายาเสพตดิ

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 ดา้นการพฒันาสงัคม / 9 การรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

3 โครงการจัดซือ้

น ้ายาตรวจสารเสพ

ตดิในปัสสาวะ

เพือ่ตรวจหาสาร

เสพตดิในผูต้อ้ง

สงสยั

ชดุน ้ายาตรวจสาร

เสพตดิในปัสสาวะ

15,000 15,000 15,000 15,000 ป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหา

ยาเสพตดิได ้

 รอ้ยละ 80

สามารถตรวจ

 หาสารเสพ

ตดิในกลุม่ผู ้

ตอ้งสงสยั

ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ

ส านักปลัด

4 โครงการบ าบัด

ฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ

เพือ่สรา้งความ

เขม้แข็งใหช้มุชน

ประชาชนในเขต

ต าบลครบรุใีต ้

175,000 175,000 175,000 175,000 ป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหา

ยาเสพตดิได ้

 รอ้ยละ 80

สามารถ

สรา้ง

จติส านกึ

ดา้นคณุธรรม

 จรยิธรรม 

เพือ่การ

ตอ่ตา้นยา

เสพตดิใน

กลุม่เยาวชน

ส านักปลัด

5 โครงการกจิกรรม

การฝึกอาชพี

ส าหรับผูผ้า่นการ

บ าบัดฟ้ืนฟ ู       ยา

เสพตดิ

เพือ่ฝึกอาชพี

ส าหรับผูต้ดิยาเสพ

ตดิ

ผูผ้า่นการบ าบัด

ฟ้ืนฟยูาเสพตดิ 

จ านวน 50 ราย

125,000 125,000 125,000 125,000 ป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหา

ยาเสพตดิได ้

 รอ้ยละ 80

ผูผ้า่นการ

บ าบัดยา

เสพตดิไดม้ี

โอกาสฝึก

อาชพี

ส านักปลัด

5 โครงการ 380,000 380,000 380,000 380,000รวม



4.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการจดัระเบยีบสงัคม การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

4.2 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/ลดอบุตัเิหตจุราจร

      - แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการรณรงค์

ป้องกนัและลด

อบุัตเิหตทุางถนน

ในชว่งเทศกาลปี

ใหม่

เพือ่อ านวยความ

สะดวกในการ

เดนิทาง

จดุบรกิาร จ านวน 2

 แหง่

26,000 26,000 26,000 26,000 ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพยส์นิ 

อบุัตเิหตุ

ลดลง รอ้ยละ

 80

ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพยส์นิ มี

จดุพัก

บรกิารที่

ปลอดภัย

ส านักปลัด

2 โครงการรณรงค์

ป้องกนัและลด

อบุัตเิหตทุางถนน

ในชว่งเทศกาล

สงกรานต์

เพือ่อ านวยความ

สะดวกในการ

เดนิทาง

จดุบรกิาร จ านวน 2

 แหง่

26,000 26,000 26,000 26,000 ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพยส์นิ 

อบุัตเิหตุ

ลดลง รอ้ยละ

 80

ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพยส์นิ มี

จดุพัก

บรกิารที่

ปลอดภัย

ส านักปลัด

ตวัชีว้ดั 

(KPI)

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 ดา้นการพฒันาสงัคม /9 การรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ผลลพัธท์ ี่

คาดวา่จะ

ไดร้บั

หนว่ยงาน

ที่

รบัผดิชอบ

งบประมาณทีผ่า่นมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ที่ โครงการ



4.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการจดัระเบยีบสงัคม การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

4.2 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/ลดอบุตัเิหตจุราจร

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 ดา้นการพฒันาสงัคม /9 การรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

3 โครงการซกัซอ้ม

แผนป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย

เพือ่ซกัซอ้มความ

พรอ้มเพรยีงในการ

ปฏบิัตหินา้ที่

อปพร.จ านวน 100

 นาย

50,000 50,000 50,000 50,000 อปพร.รว่ม

กจิกรรม 

รอ้ยละ80

อปพร.

สามารถ

ปฏบิัตหินา้ที่

ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ

ส านักปลัด

4 โครงการฝึกทักษะ

การลอยตัวป้องกนั

เด็กจมน ้า

เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีน

และผูเ้ขา้รว่ม

ฝึกอบรมไดรั้บ

ความรู ้มทัีกษะใน

การชว่ยเหลอื

ตนเองและผูอ้ ืน่

เด็กนักเรยีน 

เยาวชนและ

ประชาชนใน

ต าบลครบรุใีต ้

จ านวน 60 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 ไดรั้บความรู ้

มทัีกษะใน

การ

ชว่ยเหลอื

ตนเองและ

ผูอ้ ืน่ รอ้ยละ 

80

มคีวามรู ้

ทักษะใน

การ

ชว่ยเหลอื 

ผูอ้ืน่ ลด

อตัราการ

เสยีชวีติจาก

 การจมน ้าได ้

ส านักปลัด

5 โครงการฝึกทบทวน

 อปพร.

เพือ่เพิม่ศักยภาพ

ของ   อปพร

อปพร.จ านวน 50 

ราย

150,000 150,000 150,000 150,000 อปพร.รว่ม

กจิกรรม 

รอ้ยละ 80

อปพร.มี

ความรู ้

ความสามารถ

ในการ

ปฏบิัตหินา้ที่

เพิม่ข ึน้

ส านักปลัด



4.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการจดัระเบยีบสงัคม การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

4.2 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/ลดอบุตัเิหตจุราจร

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 ดา้นการพฒันาสงัคม /9 การรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

6 โครงการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหา

อบุัตเิหตทุางถนน

และเสรมิสรา้งวนัิย

จราจร

เพือ่ป้องกนัและลด

อบุัตเิหตทุางถนน

ในต าบล

ประชาชน หมูท่ี ่1 –

 16

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัย 

อบุัตเิหตุ

ลดลง รอ้ยละ

 80

ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพยส์นิ

ส านักปลัด

7 โครงการป้องกนั

ปราบปราม

อาชญากรรมและ

รักษาความสงบ

เรยีบรอ้ยภายใน

หมูบ่า้น

เพือ่ปกป้อง

คุม้ครองชวีติและ

ทรัพยส์นิของ

ประชาชนในต าบล

ป้องกนัปราบปราม

อาชญากรรมและ

รักษาความสงบ 

หมูท่ี ่1 – 16

30,000 30,000 30,000 30,000 ป้องกนั

ปราบปราม

อาชญากรรม

และรักษา

ความสงบ

ภายใน

หมูบ่า้น รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพยส์นิ

ส านักปลัด

8 โครงการอบรม

อาสาสมคัรป้องกนั

ภัยฝ่ายพลเรอืน 

หลักสตูรจัดตัง้

เพือ่เตรยีมความ

พรอ้มของ

อาสาสมคัร อปพร.

อปพร.จ านวน 50 

นาย

150,000 150,000 150,000 150,000 อปพร.รว่ม

กจิกรรม 

รอ้ยละ 80

อปพร.มี

ประสทิธภิาพ

สามารถ

ปฏบิัตหินา้ที่

ส านักปลัด



4.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการจดัระเบยีบสงัคม การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

4.2 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/ลดอบุตัเิหตจุราจร

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 ดา้นการพฒันาสงัคม /9 การรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

9 โครงการอบรม

ผูป้ฎบิัตกิารใน

ระบบการแพทย์

ฉุกเฉนิ (FR)

เพือ่ชว่ยเหลอื

ผูบ้าดเจ็บฉุกเฉนิ

ใหแ้กป่ระชาชนใน

พืน้ที่

จ านวน 20 นาย 40,000 40,000 40,000 40,000 ชว่ยเหลอื

ผูบ้าดเจ็บ

ฉุกเฉนิได ้

รอ้ยละ 80

สามารถ

ปฏบิัตหินา้ที่

ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ

ส านักปลัด

10 โครงการฝึกอบรม

ทบทวนผูป้ฎบิัตกิาร

ในระบบการแพทย์

ฉุกเฉนิ (FR)

เพือ่ชว่ยเหลอื

ผูบ้าดเจ็บฉุกเฉนิ

ใหแ้กป่ระชาชนใน

พืน้ที่

จ านวน 20 นาย 40,000 40,000 40,000 40,000 ชว่ยเหลอื

ผูบ้าดเจ็บ

ฉุกเฉนิได ้

รอ้ยละ 80

สามารถ

ปฏบิัตหินา้ที่

ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ

ส านักปลัด

11 โครงการพัฒนา

บคุลากรในงาน

ป้องกนั และ

บรรเทาสาธารณภัย

เพือ่เพิม่พนูความรู ้

ในการปฎบิัตงิาน

ป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย

เจา้หนา้ทีเ่ทศบาล

ต าบลครบรุใีต ้

20,000 20,000 20,000 20,000 มคีวามรูใ้น

การ

ปฏบิัตงิาน

ป้องกนั

เพิม่ขึน้ รอ้ย

ละ 80

สามารถ

ปฏบิัตหินา้ที่

ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ

ส านักปลัด

12 โครงการอบรม

เครอืขา่ย

อาสาสมคัรป้องกนั

ไฟป่า (อส.ปฟ.)

เพือ่เพิม่พนูความรู ้

ในการป้องกนัและ

ควบคมุไฟป่า

เจา้หนา้ทีเ่ทศบาล

ต าบลครบรุใีต ้อป

พร.ผูน้ าประชาชน 

หมู ่9,11

40,000 40,000 40,000 40,000 มคีวามรูใ้น

การป้องกนั

และควบคมุ

ไฟฟ้าเพิม่ขึน้

 รอ้ยละ 80

สามารถ

ปฏบิัตหินา้ที่

ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ

ส านักปลัด

12 โครงการ 652,000 652,000 652,000 652,000รวม



5.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา

 5.1 พัฒนาศนูยเ์ด็กเล็กของต าบลใหม้ศีักยภาพเพิม่ขึน้

      - แผนงานการศกึษา, แผนงานเคหะและชมุชน

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการอาหาร

กลางวันส าหรับ

เด็กศพด.

เพือ่ใหส้ง่เสรมิให ้

เด็กเล็กมสีขุภาพ

แข็งแรง

ศนูยเ์ด็กเล็ก

ประจ าต าบล 

จ านวน 2 ศนูย์

1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 เด็กมสีขุภาพ

 แข็งแรง

เพิม่ขึน้ รอ้ย

ละ 80

เด็กเล็กมี

สขุภาพ

แข็งแรง

กอง

การศกึษา

2 โครงการจัดซือ้

อาหารเสรมิ (นม) 

โรงเรยีน

เพือ่ใหส้ง่เสรมิให ้

เด็กเล็กมสีขุภาพ

แข็งแรง

โรงเรยีน  5  แหง่ 

ในเขตรับผดิชอบ

และศนูยเ์ด็กเล็ก

ประจ าต าบล 

จ านวน 2 ศนูย์

1,188,200 1,188,200 1,188,200 1,188,200 เด็กมี

สขุภาพ

แข็งแรง

เพิม่ขึน้ รอ้ย

ละ 80

เด็กเล็กมี

สขุภาพ

แข็งแรง

กอง

การศกึษา

3 โครงการศกึษาดู

งานครผููด้แูลเด็ก

เพือ่ประโยชนใ์น

การจัดการศกึษา

ผูด้แูลเด็ก ศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

20,000 20,000 20,000 20,000 มคีวามรู ้

ความสามารถ

ในการจัดการ

เรยีนการสอน

เพิม่มากขึน้ 

รอ้ยละ 80

สามารถ

จัดการเรยีน

การสอนได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ

กอง

การศกึษา

ตวัชีว้ดั 

(KPI)

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพฒันาการศกึษา 

วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณทีผ่า่นมา หนว่ยงาน

ที่

รบัผดิชอบ

ผลลพัธท์ ี่

คาดวา่จะ

ไดร้บั

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ที่ โครงการ



5.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา

 5.1 พัฒนาศนูยเ์ด็กเล็กของต าบลใหม้ศีักยภาพเพิม่ขึน้

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพฒันาการศกึษา 

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

4 โครงการจา้งเหมา

บรกิารรถรับ-สง่เด็ก

เล็กศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก

เพือ่บรกิารส าหรับ

เด็กเล็กและ

ผูป้กครองในพืน้ที่

เด็กนักเรยีนศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

ประจ าต าบล 

จ านวน 2 ศนูย์

360,000 360,000 360,000 360,000 เด็กเล็ก

ไดรั้บการ

ดแูล รอ้ยละ 

80

เด็กเล็กของ

ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก

ไดรั้บการ

บรกิารทีด่ ี

กอง

การศกึษา

5 โครงการศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กเทดิ

ไทอ้งคร์าชัน

เพือ่สง่เสรมิ

พัฒนาการของเด็ก

เล็กในต าบล

เด็กเล็กในศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

ประจ าต าบล

10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กเล็ก

ไดรั้บการ

สง่เสรมิ มี

พัฒนาการที่

ด ีรอ้ยละ 80

เด็กในศนูย์

ไดรั้บการ

พัฒนาอยา่ง

สมวัย

กอง

การศกึษา

6 โครงการจัด

กจิกรรมวันเด็ก

แหง่ชาติ

เพือ่สง่เสรมิ

พัฒนาการของเด็ก

เล็กในต าบล

เด็กนักเรยีนใน

พืน้ทีต่ าบลครบรุใีต ้

10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กเล็ก

ไดรั้บการ

สง่เสรมิ มี

พัฒนาการที่

ด ีรอ้ยละ 80

เด็กในศนูย์

ไดรั้บการ

พัฒนาอยา่ง

สมวัย

กอง

การศกึษา

7 โครงการจัด

กจิกรรมมอบอนุ

บัตรเด็กอนุบาล

เพือ่สรา้งขวัญและ

ก าลังใจแกเ่ด็ก

นักเรยีน ผูป้กครอง

เด็กนักเรยีนศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

ประจ าต าบล

5,000 5,000 5,000 5,000 สรา้งขวัญ

และก าลังใจ

แกเ่ด็กและ

ผูป้กครอง 

รอ้ยละ 80

เด็กของศนูย์

เด็กเล็ก

ไดรั้บการ

พัฒนา

กอง

การศกึษา



5.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา

 5.1 พัฒนาศนูยเ์ด็กเล็กของต าบลใหม้ศีักยภาพเพิม่ขึน้

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพฒันาการศกึษา 

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

8 โครงการตรวจ

สขุภาพฟันเด็ก

นักเรยีนศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก

เพือ่สง่เสรมิ

สขุภาพฟันของ

เด็กนักเรยีนใน

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เด็กเล็กในศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

ประจ าต าบล

5,000 5,000 5,000 5,000 สง่เสรมิ

สขุภาพฟัน

ของเด็ก

นักเรยีนใน

ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก รอ้ย

ละ 80

เด็กเล็ก

ไดรั้บการ

ดแูลดา้น

สขุภาพฟัน

กอง

การศกึษา

9 โครงการวัสดุ

การศกึษาและสือ่

การเรยีนการสอน

ส าหรับเด็กเล็ก

เพือ่สง่เสรมิ

พัฒนาการของเด็ก

เล็กในต าบล

เด็กเล็กในศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

ประจ าต าบล

255,000 255,000 255,000 255,000 เด็กเล็ก

ไดรั้บการ

สง่เสรมิ มี

พัฒนาการที่

ด ีรอ้ยละ 80

เด็กในศนูย์

ไดรั้บการ

พัฒนาอยา่ง

สมวัย

กอง

การศกึษา

10 โครงการ

ภาษาองักฤษ

ส าหรับเด็กเล็ก

เพือ่ประโยชนใ์น

การจัดการศกึษา

ครสูอน

ภาษาองักฤษ

จ านวน 1 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กเล็ก

ไดรั้บความรู ้

เพิม่ข ึน้ รอ้ย

ละ 80

สามารถ

จัดการเรยีน

การสอนได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ

กอง

การศกึษา



5.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา

 5.1 พัฒนาศนูยเ์ด็กเล็กของต าบลใหม้ศีักยภาพเพิม่ขึน้

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพฒันาการศกึษา 

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

11 โครงการแขง่ขนั

ทักษะทางวชิาการ

ส าหรับเด็กปฐมวัย

และพัฒนา

บคุลากรทางการ

ศกึษา

เพือ่เสรมิทักษะ

เด็กปฐมวัย

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กปฐมวัย

มทัีกษะเพิม่

มากขึน้ รอ้ย

ละ 80

เด็กปฐมวัย

มทัีกษะเพิม่

มากขึน้

กอง

การศกึษา

12 โครงการกอ่สรา้ง

สระวา่ยน ้าศนูยเ์ด็ก

เล็ก

เพือ่ใหเ้ด็กของ

ศนูยเ์ด็กฝึกหัดวา่ย

น ้าออกก าลังกาย

สระวา่ยน ้า 1 แหง่ 

ขนาด 8x4 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 สง่เสรมิการ

ออกก าลัง

กายและ

สขุภาพ

แข็งแรง 

รอ้ยละ 80

เด็กของศนูย์

เด็กเล็กวา่ย

น ้าเป็น 

ป้องกนัเด็ก

จมน ้าและได ้

ออกก าลัง

กาย

กองชา่ง

13 โครงการกอ่สรา้ง

บอ่ทรายส าหรับ

เด็กเล็ก

เพือ่สง่เสรมิ

พัฒนาการของเด็ก

เล็กในต าบล

เด็กเล็กในศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

ประจ าต าบล  1 แหง่

100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กเล็ก

ไดรั้บการ

พัฒนา รอ้ย

ละ 80

เด็กเล็ก

ไดรั้บการ

พัฒนาตามวัย

กองชา่ง

14 โครงการปรับปรงุ

ตอ่เตมิหลังคาบอ่

ทรายส าหรับเด็ก

เล็กเทศบาล

ต าบลครบรุใีต ้

เพือ่ตอ่เตมิหลังคา

บอ่ทราย

ตอ่เตมิหลังคาบอ่

ทรายศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก ต าบลคร

บรุใีต ้พืน้ทีไ่มน่อ้ย

กวา่ 96 ตร.ม.

98,000 98,000 98,000 98,000 ป้องกนัแดด

และฝนได ้

รอ้ยละ 80

เด็กเล็กไดม้ี

หลังคา

ส าหรับกนั

แดดกนัฝน

กองชา่ง



5.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา

 5.1 พัฒนาศนูยเ์ด็กเล็กของต าบลใหม้ศีักยภาพเพิม่ขึน้

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพฒันาการศกึษา 

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

15 โครงการตกแตง่

ภายในหอ้งเรยีน

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กประจ าต าบล

เพือ่ประโยชนใ์น

การจัดการศกึษา

ทาสแีละวาดภาพ

ตา่ง ๆ ทีส่ง่เสรมิ

พัฒนาการของเด็ก

เล็ก

100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กเล็ก

ไดรั้บ

ประโยชน ์

รอ้ยละ 80

สามารถ

จัดการเรยีน

การสอนได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ

กองชา่ง

16 โครงการเปลีย่น

กระเบือ้งหลังคา

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กประจ าเทศบาล

เพือ่ประโยชนใ์น

การจัดการศกึษา

ของศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก

ศนูยเ์ด็กเล็ก

ประจ าต าบล

300,000 300,000 300,000 300,000 ป้องกนัแดด

และฝนได ้

รอ้ยละ 80

อาคารศนูย์

พัฒนาเด็ก

เล็กสามารถ

ใชง้านได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ

กองชา่ง

17 โครงการกอ่สรา้งรัว้

 สแตนเลสศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

ประจ าต าบล

เพือ่ประโยชนใ์น

การจัดการศกึษา

รัว้สแตนเลสรอบ

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

200,000 200,000 200,000 200,000 มสีวยงาม 

และคงทน

ถาวร รอ้ยละ

 80

สามารถ

จัดการเรยีน

การสอนได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ

กองชา่ง



5.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา

 5.1 พัฒนาศนูยเ์ด็กเล็กของต าบลใหม้ศีักยภาพเพิม่ขึน้

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพฒันาการศกึษา 

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

18 โครงการกอ่สรา้ง

หอ้งน ้าส าหรับเด็ก

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กซบักา้นเหลอืง

เพือ่ใหเ้ด็กมี

หอ้งน ้าใชอ้ยา่ง

เพยีงพอ

ขนาด 6x3 เมตร    

     พืน้ที ่18 ตร.ม

100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กเล็กมี

สขุอนามยัที่

ด ีรอ้ยละ 80

เด็กมหีอ้งน ้า

ใชอ้ยา่ง

เพยีงพอ

กองชา่ง

19 โครงการกอ่สรา้ง

อา่งลา้งหนา้แปรง

ฟัน (ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กซบั

กา้นเหลอืง)

เพือ่ใหเ้ด็กมทีี่

ส าหรับลา้งหนา้

แปรงฟันอยา่ง

เพยีงพอ

อา่งลา้งหนา้แปรง

ฟัน

100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กเล็กมี

สขุอนามยัที่

ด ีรอ้ยละ 80

เด็กมทีี่

ส าหรับลา้ง

หนา้แปรง

ฟันอยา่ง

เพยีงพอ

กองชา่ง

20 โครงการกอ่สรา้ง

เฉลยีงกนัแดดหนา้

อาคารศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กซบั

กา้นเหลอืง

เพือ่ใหเ้ด็กมพีืน้ที่

ส าหรับท ากจิกรรม

ตอนเชา้

เฉลยีงกนัแดดกนั

ฝน

100,000 100,000 100,000 100,000 ป้องกนัแดด

และฝนได ้

รอ้ยละ 80

เด็กมพีืน้ที่

ส าหรับท า

กจิกรรมตอน

เชา้

กองชา่ง



5.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา

 5.1 พัฒนาศนูยเ์ด็กเล็กของต าบลใหม้ศีักยภาพเพิม่ขึน้

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพฒันาการศกึษา 

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

21 โครงการปรับปรงุ

ภมูทัิศนพ์รอ้มทาสี

รัว้รอบศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กต าบลครบรุี

ใต ้

เพือ่ใหเ้กดิความ

สวยงาม น่าอยู่

ปรับปรงุภมูทัิศน์

พรอ้มทาสี
100,000 100,000 100,000 100,000 เกดิความ

สวยงามและ

มพีืน้ทีส่เีขยีว

เพิม่ขึน้ รอ้ย

ละ 80

เด็กเล็กไดม้ี

พืน้ทีส่เีขยีว

กองชา่ง

22 โครงการกอ่สรา้ง

โรงแยกขยะและ

เตาเผาขยะ ศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กซบั

กา้นเหลอืง

เพือ่ความสะอาด

ของ ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กซบั

กา้นเหลอืง

โรงแยกขยะและ

เตาเผาขยะ 1 แหง่

20,000 20,000 20,000 20,000 ลดมลพษิ

จากการเผา

ขยะได ้รอ้ย

ละ 80

ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก 

สะอาด 

สามารถใช ้

งานไดอ้ยา่ง

มี

ประสทิธภิาพ

กองชา่ง

22 โครงการ 5,166,200 5,166,200 5,166,200 5,166,200รวม



- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่7 การพฒันาการทอ่งเทีย่ว ศาสนาวฒันธรรมประเพณี และกฬีา

6.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นศลิป วฒันธรรม ขนมธรรมเนยีม จารตีประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่

6.1 การอนรุกัษป์ระเพณืวฒันธรรมทอ้งถ ิน่ การสนบัสนนุและสง่เสรมิใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่จดักจิกรรมทางพระพทุธศาสนา

      - แผนงานการศกึษา, แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการจัด

กจิกรรมวันแม่

แหง่ชาติ

เพือ่สรา้งจติส านกึ

ใหร้ าลกึถงึพระคณุ

แม่

นักเรยีนศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก

20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรยีนและ

ผูป้กครอง

เขา้รว่ม

กจิกรรม 

รอ้ยละ 80

เกดิความรัก

และ

มติรภาพทีด่ี

ระหวา่งแม่

และเด็ก

กองการศกึษา

2 โครงการประเพณี

สงกรานตส์ปัดาห์

ผูส้งูอายแุหง่ชาติ

เพือ่ใหป้ระชาชน

ในต าบล ไดร้ว่ม

สบืสานประเพณีดี

งามของไทย

ประชาชนต าบลคร

บรุใีต ้

5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชน

และผูส้งูอายุ

เขา้รว่ม

กจิกรรม 

รอ้ยละ 80

สง่เสรมิและ

อนุรักษ์

วัฒนธรรม

ประเพณีอนั

ดงีามของ

ไทย

กองการศกึษา

งบประมาณทีผ่า่นมา ผลลพัธท์ ี่

คาดวา่จะ

ไดร้บั

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ
ที่ โครงการ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตวัชีว้ดั 

(KPI)

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู ่



- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่7 การพฒันาการทอ่งเทีย่ว ศาสนาวฒันธรรมประเพณี และกฬีา

6.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นศลิป วฒันธรรม ขนมธรรมเนยีม จารตีประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่

6.1 การอนรุกัษป์ระเพณืวฒันธรรมทอ้งถ ิน่ การสนบัสนนุและสง่เสรมิใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่จดักจิกรรมทางพระพทุธศาสนา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู ่

3 โครงการประเพณี

งานฉลอง

อนุสาวรยีท์า้วสรุ

นารี

เพือ่สง่เสรมิ

ประเพณีในทอ้งถิน่

ประชาชนใน

ต าบลครบรุใีต ้เขา้

รว่มกจิกรรม 

(ตกแตง่ขบวนรถ)

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน

จัดขบวนรถ

ตกแตง่

พชืผลทาง

การเกษตร 

และเขา้รว่ม

กจิกรรม 

รอ้ยละ 80

สง่เสรมิและ

อนุรักษ์

วัฒนธรรม

ประเพณีอนั

ดงีามของ

ไทย

กองการศกึษา

4 โครงการสบืสาน

ประเพณีลอยกระทง

เพือ่ใหป้ระชาชน

ในต าบล ไดร้ว่ม

สบืสานประเพณีดี

งามของไทย

ประชาชนใน

ต าบลครบรุใีต ้

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน

เขา้รว่ม

กจิกรรม 

รอ้ยละ 80

สง่เสรมิและ

อนุรักษ์

วัฒนธรรม

ประเพณีอนั

ดงีามของ

ไทย

กองการศกึษา



- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่7 การพฒันาการทอ่งเทีย่ว ศาสนาวฒันธรรมประเพณี และกฬีา

6.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นศลิป วฒันธรรม ขนมธรรมเนยีม จารตีประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่

6.1 การอนรุกัษป์ระเพณืวฒันธรรมทอ้งถ ิน่ การสนบัสนนุและสง่เสรมิใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่จดักจิกรรมทางพระพทุธศาสนา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู ่

5 โครงการจัดงานวัน

เขา้พรรษา

เพือ่สง่เสรมิ

ประเพณีในทอ้งถิน่

ประชาชนใน

ต าบลครบรุใีต ้

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน

เขา้รว่ม

กจิกรรม 

รอ้ยละ 80

เกดิการ

อนุรักษ์

ประเพณี

ตา่ง ๆ ใน

ทอ้งถิน่

กองการศกึษา

6 โครงการจัด

สปัดาหส์ง่เสรมิ

พระพทุธ-ศาสนา

เนื่องในเทศกาล

วันวสิาขบชูา

เพือ่สง่เสรมิ

ประเพณีในทอ้งถิน่

ประชาชนใน

ต าบลครบรุใีตแ้ละ

อ าเภอครบรุี

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน

เขา้รว่ม

กจิกรรมทาง

พระ พทุธ

ศาสนา รอ้ย

ละ 80

สง่เสรมิและ

อนุรักษ์

วัฒนธรรม

ประเพณีอนั

ดงีามของ

ไทย

กองการศกึษา

7 โครงการสง่เสรมิ

สนับสนุนการจัด

กจิกรรมปฏบิัต ิ

ธรรมวัดซบัยาง

เพือ่สง่เสรมิ

กจิกรรมทาง

พระพทุธศาสนา

ประชาชนใน

ต าบลครบรุใีต ้

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนใน

ต าบล เขา้

รว่มกจิกรรม 

รอ้ยละ 80

เกดิกจิกรรม

สง่เสรมิ

ศาสนา

กองการศกึษา



- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่7 การพฒันาการทอ่งเทีย่ว ศาสนาวฒันธรรมประเพณี และกฬีา

6.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นศลิป วฒันธรรม ขนมธรรมเนยีม จารตีประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่

6.1 การอนรุกัษป์ระเพณืวฒันธรรมทอ้งถ ิน่ การสนบัสนนุและสง่เสรมิใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่จดักจิกรรมทางพระพทุธศาสนา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู ่

8 โครงการจัดงาน

ประเพณีสงกรานต์

สรงน ้าพระ รดน ้าผู ้

 สงูอายแุละวัน

ส าคัญทาง

พระพทุธศาสนา

เพือ่ใหป้ระชาชน

ในต าบล ไดร้ว่ม

สบืสานประเพณีดี

งามของไทย

ประชาชนหมูท่ี ่4 

บา้นซบักา้นเหลอืง

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 

เขา้รว่ม

กจิกรรม 

รอ้ยละ 80

สง่เสรมิและ

อนุรักษ์

วัฒนธรรม

ประเพณีอนั

ดงีามของ

ไทย

กองการศกึษา

9 โครงการสง่เสรมิ

และอนุรักษ์

โบราณสถาน 

ปรางคค์รบรุี

เพือ่เป็นการ

อนุรักษ์

โบราณสถาน

ประชาชนใน

ต าบลครบรุใีตแ้ละ

อ าเภอครบรุี

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน

เขา้รว่ม

กจิกรรม 

รอ้ยละ 80

สง่เสรมิและ

อนุรักษ์

โบราณสถาน

กอง

การศกึษา/

อบจ.

10 โครงการสบืสาน

ประเพณีและ

วัฒนธรรม บา้น

หนองโสน หมูท่ี ่1

เพือ่ใหป้ระชาชน

ในต าบล ไดร้ว่ม

สบืสานประเพณีดี

งามของไทย

ประชาชน หมูท่ี ่1 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน

เขา้รว่ม

กจิกรรม 

รอ้ยละ 80

สง่เสรมิและ

อนุรักษ์

วัฒนธรรม

ประเพณีอนั

ดงีามของ

ไทย

กองการศกึษา



- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่7 การพฒันาการทอ่งเทีย่ว ศาสนาวฒันธรรมประเพณี และกฬีา

6.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นศลิป วฒันธรรม ขนมธรรมเนยีม จารตีประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่

6.1 การอนรุกัษป์ระเพณืวฒันธรรมทอ้งถ ิน่ การสนบัสนนุและสง่เสรมิใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่จดักจิกรรมทางพระพทุธศาสนา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู ่

11 โครงการเทศบาล

ยิม้เคลือ่นที่

เพือ่สง่เสรมิ

กจิกรรมของทอ้งถิน่

การเมอืงทอ้งถิน่ 

พนักงานเจา้หนา้ที่

เทศบาล

60,000 60,000 60,000 60,000 คณะผูบ้รหิาร

 สมาชกิสภา

 พนักงาน 

และลกูจา้ง 

รว่มกจิกรรม

รอ้ยละ 80

เกดิความ

สามคัค ีรว่ม

แรงรว่มใจ

และเป็นหนึง่

เดยีวของ

ชาวเทศบาล

ส านักปลัด

12 โครงการกจิกรรม

วันเทศบาล

เพือ่สง่เสรมิ

กจิกรรมของทอ้งถิน่

การเมอืงทอ้งถิน่ 

พนักงานเจา้หนา้ที่

เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 คณะผูบ้รหิาร

 สมาชกิสภา

 พนักงาน

เทศบาล 

และลกูจา้ง 

รว่มกจิกรรม

รอ้ยละ 80

เกดิความ

สามคัค ีรว่ม

แรงรว่มใจ

และเป็นหนึง่

เดยีวของ

ชาวเทศบาล

ส านักปลัด



- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่7 การพฒันาการทอ่งเทีย่ว ศาสนาวฒันธรรมประเพณี และกฬีา

6.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นศลิป วฒันธรรม ขนมธรรมเนยีม จารตีประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่

6.1 การอนรุกัษป์ระเพณืวฒันธรรมทอ้งถ ิน่ การสนบัสนนุและสง่เสรมิใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่จดักจิกรรมทางพระพทุธศาสนา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู ่

13 โครงการจัด

กจิกรรมวันที ่5 

ธันวาคม และวันที่

 12  สงิหาคม

เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดแ้สดงออกถงึ

ความจงรักภักดตีอ่

สถาบันของคนไทย

ประชาชนหมูท่ี ่4 

บา้นซบักา้นเหลอืง

5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชน 

เขา้รว่ม

กจิกรรม 

รอ้ยละ 80

ประชาชนได ้

แสดงออก

ถงึความจงรัก

 ภักดตีอ่

สถาบัน

ส านักปลัด

14 โครงการกจิกรรม

วันทอ้งถิน่ไทย

เพือ่สง่เสรมิ

กจิกรรมของทอ้งถิน่

การเมอืงทอ้งถิน่ 

พนักงานเจา้หนา้ที่

เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 คณะผูบ้รหิาร

 สมาชกิสภา

 พนักงาน

เทศบาล 

และลกูจา้ง 

รว่มกจิกรรม

รอ้ยละ 80

เกดิความ

สามคัค ีรว่ม

แรงรว่มใจ

และเป็นหนึง่

เดยีวของ

ชาวเทศบาล

ส านักปลัด

14 โครงการ 580,000 580,000 580,000 580,000รวม



- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่7 การพฒันาการทอ่งเทีย่ว ศาสนาวฒันธรรมประเพณี และกฬีา

6.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นศลิป วฒันธรรม ขนมธรรมเนยีม จารตีประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่

 6.2 สง่เสรมิดนตรไีทย ดนตรพีืน้เมอืง

      - แผนงานการศกึษา

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการสง่เสรมิ

การเลน่ดนตรไีทย 

และดนตรพีืน้บา้น   

          (กลองยาว)

เพือ่สง่เสรมิการ

เลน่ดนตรไีทยและ

เป็นการอนุรักษ์ให ้

มอียูต่อ่ไป

ประชาชนต าบลคร

บรุใีต ้

20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและ

เยาวชนมี

ความรูแ้ละ

ทักษะการ

เลน่ดนตร ี

รอ้ยละ 80

เด็กและ

เยาวชนได ้

พัฒนา

ทักษะดา้น

ดนตรไีทย 

และเพือ่การ

อนุรักษ์

ดนตรไีทย

กอง

การศกึษา

1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000

หนว่ยงาน

ที่

รบัผดิชอบ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ที่ โครงการ
ตวัชีว้ดั 

(KPI)

งบประมาณทีผ่า่นมา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู ่

วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ผลลพัธท์ ี่

คาดวา่จะ

ไดร้บั

รวม 



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่6 สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยและความม ัน่คงของบา้นเมอืง  

7.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการองคก์ร และกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

7.1 การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

      - แผนงานบรหิารงานท่ัวไป,แผนงานเคหะและชมุชน,แผนงานสงัคมสงเคราะห์

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการฝึกอบรม 

สมัมนาเพิม่พนู

ทักษะ และศกึษาดู

งานของคณะบรหิาร

 สมาชกิสภา 

พนักงานเทศบาล 

และคณะกรรมการ

ชมุชน

เพือ่เพิม่พนู

ประสบการณ์ และ

พัฒนาบคุลากร

ฝึกอบรม สมัมนา 

และศกึษาดงูาน

350,000 350,000 350,000 350,000 คณะผูบ้รหิาร

 สมาชกิสภา

 พนักงาน

เทศบาล 

และ

พนักงานจา้ง

 รว่มกจิกรรม

รอ้ยละ 80

บคุลากร

ไดรั้บความรู ้

ใหม่ๆ  น ามา

ปรับปรงุและ

พัฒนาการ

ปฏบิัตหินา้ที่

ใหม้ี

ประสทิธภิาพ

มากขึน้

ส านักปลัด

2 สมทบกองทนุ

บ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการ/

พนักงานสว่น

ทอ้งถิน่

เพือ่ประโยชนต์อบ

แทนแกข่า้ราชการ

สว่นทอ้งถิน่

พนักงานเทศบาล/

พนักงานจา้ง

450,000 450,000 450,000 450,000 พนักงาน

เทศบาล 

พนักงานจา้ง

 ไดป้ระโยชน์

 รอ้ยละ 80

บคุลากร

ไดรั้บ

ประโยชน์

ตอบแทน

ตามสทิธิ

ของตนเอง

ส านักปลัด

งบประมาณทีผ่า่นมา หนว่ยงาน

ที่

รบัผดิชอบ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ที่ โครงการ

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่8 การบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี

ตวัชีว้ดั 

(KPI)
วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ผลลพัธท์ ี่

คาดวา่จะ

ไดร้บั



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่6 สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยและความม ัน่คงของบา้นเมอืง  

7.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการองคก์ร และกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

7.1 การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่8 การบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี

3 โครงการประเมนิ

ประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลการ

ปฏบิัตริาชการ

เพือ่การประเมนิ

ประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลการ

ปฏบิัตริาชการ

พนักงานเทศบาล/

พนักงานจา้ง

25,000 25,000 25,000 25,000 พนักงาน

เทศบาล 

พนักงานจา้ง

 ไดป้ระโยชน์

 รอ้ยละ 80

บคุลากร

ไดรั้บ

ประโยชน์

ตอบแทน

ตามสทิธิ

ของตนเอง

ส านักปลัด

4 โครงการฝึกอบรม 

สมัมนาเพิม่พนู

ทักษะ และศกึษาดู

งานของ อปพร.

เพือ่เพิม่พนู

ประสบการณ์ และ

พัฒนาบคุคล

ฝึกอบรม สมัมนา 

และศกึษาดงูาน 

จ านวน 1 ครัง้

200,000 200,000 200,000 200,000 อปพร.ไดรั้บ

ความรูแ้ละ

ไดป้ระโยชน ์

รอ้ยละ 80

อปพร. 

ไดรั้บความรู ้

ใหม่ๆ  น ามา

ปรับปรงุและ

พัฒนาการ

ปฏบิัตหินา้ที่

มี

ประสทิธภิาพ

ส านักปลัด

5 คา่ใชจ้า่ยในการ

เลอืกตัง้ของ

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ย

ในการเลอืกตัง้ของ

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่

และสมาชกิสภา

ทอ้งถิน่

800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชน

การมสีว่น

รว่มทาง

การเมอืง

รอ้ยละ 80

ประชาชนได ้

ใชส้ทิธแิละ

หนา้ทีใ่นการ

เลอืกตัง้

ส านักปลัด



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่6 สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยและความม ัน่คงของบา้นเมอืง  

7.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการองคก์ร และกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

7.1 การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่8 การบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี

6 โครงการออก

หน่วยบรกิารเพือ่

รับช าระภาษี

ภายในต าบล

เพือ่บรหิารการ

จัดเก็บภาษีใหม้ี

ประสทิธเิพิม่มากขึน้

หมู ่ 1-16 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชน

เขา้รับการ

บรกิาร รอ้ย

ละ 80

การจัดเก็บ

ภาษีมี

ประสทิธภิาพ

เพิม่มากขึน้

กองคลัง

7 โครงการคนืก าไร

ใหแ้กผู่ช้ าระภาษี

เพือ่บรหิารการ

จัดเก็บภาษีใหม้ี

ประสทิธเิพิม่มากขึน้

หมู ่ 1-16 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน

เขา้รับการ

บรกิาร รอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บ

ประโยชน์

กองคลัง

8 โครงการจัดท า

แผนทีภ่าษี และ

ทะเบยีนทรัพยส์นิ 

LTAX 3000

เพอืจัดเก็บแผนที่

ภาษี

จัดท าแผนทีภ่าษี 

16 หมู่

400,000 400,000 400,000 400,000 จัดท าแผนที่

ภาษี ไดร้อ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บ

ประโยชน์

กองคลัง

9 โครงการพัฒนา

ระบบขอ้มลู/จัดท า

แผนที ่gis หมูท่ี ่ 10

เพอืจัดเก็บแผนที่ จัดท าแผนท ีหมูท่ี ่

 10

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได ้

ประโยชน์

จากการ

จัดท าแผนที่

 gis รอ้ยละ 

80

ประชาชน

ไดรั้บ

ประโยชน์

กองชา่ง

10 โครงการจัดท า

แผนชมุชนโดยใช ้

GPS

เพอืจัดเก็บแผนที่

หมูบ่า้นเป้าหมายที่

มปัีญหาการท ากนิ

จัดท าแผนชมุชน 

16 หมู่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนได ้

ประโยชน์

จากแผน

ชมุชน รอ้ย

ละ 80

ประชาชน

ไดรั้บ

ประโยชน์

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

10 โครงการ 3,270,000 3,270,000 3,270,000 3,270,000รวม



7.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการองคก์ร และกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

7.2 เพิม่ชอ่งทางในการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารใหแ้กป่ระชาชน

       - แผนงานบรหิารงานท่ัวไป/แผนงานเคหะและชมุชน

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการปรับปรงุ

อนิเตอรเ์น็ตต าบล

เพือ่เพิม่ชอ่ง

ทางการรับขอ้มลู

ขา่วสารใหก้บั

ประชาชน

ปรับปรงุ

อนิเตอรเ์น็ตต าบล 

1 แหง่

     60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนได ้

ใชป้ระโยชน ์

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

แหลง่เรยีนรู ้

และเขา้ถงึ

ขอ้มลูตา่ง ๆ 

ไดม้ากขึน้

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรม

บคุลากรและ

ประชาชนเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการ

ปฏบิัตงิานตาม

พรบ.ขอ้มลู

ขา่วสารของทาง

ราชการ

เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการ

เผยแพรข่อ้มลู

ขา่วสารของทาง

ราชการ

บคุลกรของ

เทศบาลและ

ผูเ้กีย่วขอ้งไดรั้บ

การฝึกอบรม

10,000 10,000 10,000 10,000 คณะผูบ้รหิาร

 สมาชกิสภา

 พนักงาน

เทศบาล

และ

พนักงานจา้ง

 รว่มฝึกอบรม

 รอ้ยละ 80

การเผยแพร่

ขอ้มลู

ขา่วสารของ

ราชการ

เป็นไปอยา่ง

มี

ประสทิธภิาพ

ส านักปลัด

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่8 การบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี

ผลลพัธท์ ี่

คาดวา่จะ

ไดร้บั

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่6 สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยและความม ัน่คงของบา้นเมอืง  

งบประมาณทีผ่า่นมา

ที่ โครงการ
ตวัชีว้ดั 

(KPI)
วตัถปุระสงค์



7.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการองคก์ร และกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

7.2 เพิม่ชอ่งทางในการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารใหแ้กป่ระชาชน

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่8 การบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่6 สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยและความม ัน่คงของบา้นเมอืง  

3 โครงการปรับปรงุ

ซอ่มแซมหอ

กระจายขา่วประจ า

หมูบ่า้น หมูท่ี ่3

เพือ่เพิม่ชอ่ง

ทางการรับขอ้มลู

ขา่วสารใหก้บั

ประชาชน

เสาหอกระจายขา่ว

 สงู 18 มตร จ านวน

 2 ชดุ

40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนได ้

ใชป้ระโยชน ์

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

แหลง่เรยีนรู ้

และเขา้ถงึ

ขอ้มลูตา่ง ๆ 

ไดม้ากขึน้

กองชา่ง

4 โครงการกอ่สรา้ง

ศนูยอ์นิเตอรเ์น็ต 

หมูท่ี ่13

เพือ่เพิม่ชอ่ง

ทางการรับขอ้มลู

ขา่วสารใหก้บั

ประชาชน

กอ่สรา้งศนูย ์1 แหง่    300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนได ้

ใชป้ระโยชน ์

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

แหลง่เรยีนรู ้

และเขา้ถงึ

ขอ้มลูตา่ง ๆ 

ไดม้ากขึน้

กองชา่ง

4 โครงการ 410,000 410,000 410,000 410,000รวม



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และการบรหิารจดัการน ้าอยา่งบูรณาการ

8.1 พฒันาระบบและเพิม่ศกัยภาพการผลติ/ผลผลติดา้นเกษตรอนิทรยี ์

       - แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการสง่เสรมิการ

ผลติปุ๋ ยชวีภาพ

เพือ่สง่เสรมิการผลติ

แบบเกษตรอนิทรยี ์

สง่เสรมิการผลติปุ๋ ย

ชวีภาพ หมู่ที ่1 – 16

20,000 20,000 20,000 20,000 ผลติปุ๋ ย

ชวีภาพใช ้

รอ้ยละ 80

ลดการใช ้

ปุ๋ ยเคม ีลด

ตน้ทนุการ

ผลติ ลด

ปัญหา

สิง่แวดลอ้ม

ส านักปลดั

2 โครงการคลนิิกรกัษ ์

ดนิและน า้ เคราะห ์

ดนิและน า้กอ่น

เพาะปลกู

เพือ่ใหค้วามรูก้บั

ชาวบา้นกอ่นท าการ

เพาะปลกู

เกษตรกร หมู่ที ่1 – 

16

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี

ความรูเ้ร ือ่ง

สภาพดนิ 

รอ้ยละ 80

เกษตรกร

สามารถใชปุ้๋ ย

ไดอ้ยา่ง

เหมาะสมกบั

สภาพดนิ

ส านักปลดั

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ผลลพัธท์ี่

คาดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผดิชอบ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบุรใีต ้ อ าเภอครบุร ี จงัหวดันครราชสมีา

ที่
งบประมาณทีผ่่านมา

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่3 การพฒันาการเกษตร / 10 การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ และสิง่แวดลอ้ม

โครงการ
ตวัชีว้ดั 

(KPI)

8.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการส่งเสรมิอาชพีและการพฒันาเกษตรอนิทรยี ์

วตัถุประสงค ์



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และการบรหิารจดัการน ้าอยา่งบูรณาการ

8.1 พฒันาระบบและเพิม่ศกัยภาพการผลติ/ผลผลติดา้นเกษตรอนิทรยี ์

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบุรใีต ้ อ าเภอครบุร ี จงัหวดันครราชสมีา

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่3 การพฒันาการเกษตร / 10 การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ และสิง่แวดลอ้ม

8.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการส่งเสรมิอาชพีและการพฒันาเกษตรอนิทรยี ์

3 โครงการอบรม

หลกัสตูรการผลติ

และการใชปุ้๋ ยอนิทรยี ์

อยา่งเหมาะสม

เพือ่ชว่ยเกษตรกร

ลดตน้ทนุการผลติ

เกษตรกร หมู่ที ่ 1-16 10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกรมี

ความรูเ้ร ือ่ง

การผลติและ

การใชปุ้๋ ย

อนิทรยี ์รอ้ยละ

 80

เกษตรกร

สามารถลด

ตน้ทนุการ

ผลติไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ

ส านักปลดั

4 โครงการสง่เสรมิการ

ใชปุ้๋ ยพชืสดเพือ่การ

ปรบัปรงุดนิ

เพือ่ชว่ยเกษตรกร

ลดตน้ทนุการผลติ

เกษตรกร หมู่ที ่1-16 10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกรลด

ตน้ทนุการ

ผลติ รอ้ยละ 

80

เกษตรกร

สามารถลด

ตน้ทนุการ

ผลติไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ

ส านักปลดั



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และการบรหิารจดัการน ้าอยา่งบูรณาการ

8.1 พฒันาระบบและเพิม่ศกัยภาพการผลติ/ผลผลติดา้นเกษตรอนิทรยี ์

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบุรใีต ้ อ าเภอครบุร ี จงัหวดันครราชสมีา

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่3 การพฒันาการเกษตร / 10 การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ และสิง่แวดลอ้ม

8.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการส่งเสรมิอาชพีและการพฒันาเกษตรอนิทรยี ์

5 โครงการรณรงค ์ลด

 ละ เลกิ ใชส้ารเคมี

เพือ่การการเกษตร

สรา้งความปลอดภยั

ในการผลติ

เกษตรกร หมู่ที ่1-16 10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกรมี

ความปลอดภยั

ในการผลติ 

รอ้ยละ 80

เกษตรกร

สามารถลด

ตน้ทนุการ

ผลติไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ

ส านักปลดั

6 โครงการโรงเรอืน

ผลติปุ๋ ยหมกัชวีภาพ

ของกลุม่อาชพี

การเกษตร บา้นคอก

ชา้ง หมู่ที ่ 11

เพือ่ชว่ยเกษตรกร

ลดตน้ทนุการผลติ

เกษตรกร หมู่ที ่11 100,000 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรลด

ตน้ทนุการ

ผลติ รอ้ยละ 

80

เกษตรกร

สามารถลด

ตน้ทนุการ

ผลติไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ

ส านักปลดั

6 โครงการ 160,000 160,000 160,000 160,000

   

รวม



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และการบรหิารจดัการน า้อยา่งบรูณาการ 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่3 การพฒันาการเกษตร / 10 การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ และสิง่แวดลอ้ม

8.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการสง่เสรมิอาชพีและการพฒันาเกษตรอนิทรยี ์

8.2 สรา้งความเขม้แข็งดา้นเกษตรกรรม

- แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการสง่เสรมิ

การเพิม่

ประสทิธภิาพการ

ผลติมนัส าปะหลัง

เพือ่เพิม่คณุภาพ

และผลผลติตอ่ไร่

ใหส้งูขึน้

เกษตรกรผูป้ลกูมนั

ส าปะหลังใน

ต าบลครบรุใีต ้

10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกรมี

ความรู ้และ

รายไดเ้พิม่ 

รอ้ยละ 80

เกษตรกรมี

ความรูแ้ละ

รายไดเ้พิม่ขึน้

ส านักปลัด

2 โครงการรณรงค์

ป้องกนัก าจัดเพลีย้

แป้งในมนัส าปะหลัง

เพือ่รณรงคป้์องกนั

 ก าจัดเพลีย้แป้ง

ในมนัส าปะหลังให ้

เกดิประสทิธภิาพ 

ประสทิธผิล

เกษตรกรผูป้ลกูมนั

ส าปะหลังใน

ต าบลครบรุใีต ้

10,000 10,000 10,000 10,000 ป้องกนั

เพลีย้แป้งใน

มนั

ส าปะหลังได ้

รอ้ยละ 80

มนั

ส าปะหลัง

ปลอดเพลีย้

แป้ง 

เกษตรกร

ไดผ้ลผลติ

และรายไดด้ี

ข ึน้

ส านักปลัด

โครงการ

งบประมาณทีผ่า่นมา
ตวัชีว้ดั 

(KPI)
วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ผลลพัธท์ ี่

คาดวา่จะ

ไดร้บั

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ
ที่



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และการบรหิารจดัการน า้อยา่งบรูณาการ 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่3 การพฒันาการเกษตร / 10 การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ และสิง่แวดลอ้ม

8.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการสง่เสรมิอาชพีและการพฒันาเกษตรอนิทรยี ์

8.2 สรา้งความเขม้แข็งดา้นเกษตรกรรม

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

3 โครงการสง่เสรมิ

การผลติพชืฤดแูลง้

เพือ่ใหเ้กษตรกรมี

รายไดเ้พิม่ขึน้

เกษตรกรในต าบล 10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกรมี

ความรู ้และ

รายไดเ้พิม่ 

รอ้ยละ 80

เกษตรกรมี

รายไดเ้พิม่ขึน้

ส านักปลัด

4 โครงการจัดท า

แปลงพยากรณ์

เตอืนการระบาด

ของศัตรพูชื

เพือ่ตดิตามการ

ระบาดของโรค 

แมลง

แปลงพยากรณ์

จ านวน 2 จดุ

10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกรมี

ความรู ้และ

ป้องกนัการ

ระบาดของ

โรค แมลง 

ไดร้อ้ยละ 80

เกษตรกร

สามารถ

ป้องกนัการ

ระบาดของ

โรคแมลง

ไดทั้นเวลา

ส านักปลัด

5 โครงการพัฒนา

ศนูยบ์รหิาร

ศัตรพูชืชมุชน

เพือ่เป็น

ศนูยบ์รกิารและ

ถา่ยทอด

เทคโนโลยกีาร

ก าจัดศัตรพูชื การ

ผลติบวิเวอรเ์รยี

1  ศนูย ์16 หมูบ่า้น 10,000 10,000 10,000 10,000 มกีารพัฒนา

และมคีวามรู ้

รอ้ยละ 80

เกษตรกร

ไดผ้ลผลติ

เพิม่ขึน้ 

ก าจัด

ศัตรพูขืไดม้ี

ประสทิธภิาพ

ส านักปลัด



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และการบรหิารจดัการน า้อยา่งบรูณาการ 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่3 การพฒันาการเกษตร / 10 การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ และสิง่แวดลอ้ม

8.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการสง่เสรมิอาชพีและการพฒันาเกษตรอนิทรยี ์

8.2 สรา้งความเขม้แข็งดา้นเกษตรกรรม

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

6 โครงการแปลง

สาธติการผลติผัก

อนามยัปลอด

สารพษิระบบ

ไฮโดรโปรนกิส์

เพือ่เป็นตัวอยา่ง

ในการผลติผัก

ปลอดสารพษิ

ระบบไฮโดรโปร

นกิสข์นาดเล็ก

จ านวน 1  ชดุ

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน

ไดรั้บการ

พัฒนาและมี

ความรู ้รอ้ย

ละ 80

ประชาชนมี

สขุภาพ

อนามยัทีด่ ี

จากการ

บรโิภคผัก

ปลอดสารพษิ

ส านักปลัด

7 โครงการสง่เสรมิ

การเพิม่

ประสทิธภิาพการ

ผลติขา้ว

เพือ่เพิม่คณุภาพ

และผลผลติตอ่ไร่

ใหส้งูขึน้

เกษตรกรผูป้ลกู

ขา้วในต าบลครบรุี

ใต ้

20,000 20,000 20,000 20,000 มกีารพัฒนา

และมคีวามรู ้

รอ้ยละ 80

เกษตรกรมี

ความรูแ้ละ

รายไดเ้พิม่ขึน้

ส านักปลัด

8 โครงการปรับปรงุ

ศนูยบ์รกิารและ

ถา่ยทอด

เทคโนโลย ี

การเกษตรประจ า

ต าบล (ศบกต.)

เพือ่บรกิารเกีย่วกบั

เทคโนโลยกีารเกษ

ตรใหก้บัประชาชน

ในต าบล

1  แหง่ 10,000 10,000 10,000 10,000 ศบกต. 

ไดรั้บการ

ปรับปรงุ 

รอ้ยละ 80

เพิม่ชอ่งทาง

ในการเรยีนรู ้

เทคโนโลยี

ดา้น

การเกษตร

ส านักปลัด



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และการบรหิารจดัการน า้อยา่งบรูณาการ 

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่3 การพฒันาการเกษตร / 10 การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ และสิง่แวดลอ้ม

8.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการสง่เสรมิอาชพีและการพฒันาเกษตรอนิทรยี ์

8.2 สรา้งความเขม้แข็งดา้นเกษตรกรรม

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

9 โครงการอบรมเพิม่

ประสทิธภิาพ

คณะกรรมการ

บรหิารศนูยบ์รกิาร

และถา่ยทอด

เทคโนโลยกีารเกษ

ตร

เพือ่ให ้

คณะกรรมการ 

ศบกต.มคีวามรู ้

ความเขา้ใจใน

บทบาทหนา้ทีข่อง

ตนเอง

คณะกรรมการ 

ศบกต.

10,000 10,000 10,000 10,000 มกีารพัฒนา

และมคีวามรู ้

รอ้ยละ 80

คณะกรรมการ

ศบกต. มี

ความรูค้วาม

 สามารถใน

การปฏบิัต ิ

หนา้ที่

ส านักปลัด

10 โครงการป้องกนั

โรคระบาดพืน้ทีท่ า

การเกษตร บา้น

หนองโสน หมูท่ี ่1

เพือ่เพิม่คณุภาพ

และผลผลติตอ่ไร่

ใหส้งูขึน้

ประชาชน บา้น

หนองโสน หมูท่ ่1

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี

การพัฒนา

และมคีวามรู ้

รอ้ยละ 80

เกษตรกรมี

ความรูแ้ละ

รายไดเ้พิม่ขึน้

ส านักปลัด

10 โครงการ 110,000 110,000 110,000 110,000รวม



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู ่

9.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและความม ัน่คงของมนษุย์

9.1 การพฒันาคณุภาพชวีติ และการสงัคมสงเคราะหเ์ด็ก สตร ีคนชรา ผูด้อ้ยโอกาส และผูต้ดิเชือ่ HIV 

       - แผนงานสงัคมสงเคราะห,์แผนงานการศกึษา

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการบา้น

พอเพยีงชนบท

ต าบลครบรุใีต ้หมูท่ี่

 1-16

เพือ่ใหผู้ย้ากไร ้

และผูด้อ้ยโอกาส

มทีีอ่ยูอ่าศัยที่

มั่นคงแข็งแรง

ซอ่ม สรา้ง บา้นผู ้

ยากไรแ้ละ

ผูด้อ้ยโอกาส หมูท่ี่

 1-16

500,000 500,000 500,000 500,000 ผูย้ากไรแ้ละ

ผูด้อ้ยโอกาส

มทีีอ่ยูอ่าศัย

ทีม่ั่นคง

แข็งแรง 

รอ้ยละ 80

ผูย้ากไรแ้ละ

ผูด้อ้ยโอกาส

มทีีอ่ยูอ่าศัย

ทีม่ั่นคง 

แข็งแรง มี

ชวีติความ

เป็นอยูท่ีด่ ี

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

2 โครงการซอ่มแซม

บา้นใหก้บัผูย้ากไร ้

เพือ่ใหผู้ย้ากไรม้ทีี่

อยูอ่าศัยทีม่ั่นคง

แข็งแรง

ซอ่มแซมบา้นผู ้

ยากไรห้มูท่ี ่1-16 

จ านวน 2 หลัง

80,000 80,000 80,000 80,000 ผูย้ากไรม้ทีี่

อยูอ่าศัยที่

มั่นคง

แข็งแรง 

รอ้ยละ 80

ผูย้ากไรม้ทีี่

อยูอ่าศัยที่

มั่นคง

แข็งแรง มี

ชวีติความ

เป็นอยูท่ีด่ ี

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ที่ โครงการ
ตวัชีว้ดั 

(KPI)

หนว่ยงาน

ทีร่บัผดิชอบ

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 การพฒันาสงัคม  

วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ผลลพัธท์ ี่

คาดวา่จะ

ไดร้บั

งบประมาณทีผ่า่นมา



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู ่

9.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและความม ัน่คงของมนษุย์

9.1 การพฒันาคณุภาพชวีติ และการสงัคมสงเคราะหเ์ด็ก สตร ีคนชรา ผูด้อ้ยโอกาส และผูต้ดิเชือ่ HIV 

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 การพฒันาสงัคม  

3 โครงการฝึกอบรม

และสง่เสรมิอาชพี

ส าหรับประชาชน

และกลุม่อาชพี

เพือ่สง่เสรมิอาชพี

แกป่ระชาชน

ฝึกอบรมประชาชน

 หมู ่ที ่1-16 

จ านวน 1 ครัง้

30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเ้ขา้อบรม

น าความรูไ้ป

ประกอบ

อาชพีได ้

รอ้ยละ 80

 ผูเ้ขา้อบรม

ไดรั้บการ

พัฒนา มี

ความรูเ้พิม่ข ึน้

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

4 โครงการอบรม

พัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการสตรี

เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติกลุม่

สตร ีใหม้คีวามรู ้

คณะกรรมการกลุม่

สตรจี านวน 1 รุน่

30,000 30,000 30,000 30,000 คณะกรรมการ

กลุม่สตรมีี

ความรู ้

เพิม่ข ึน้ รอ้ย

ละ 80

คณะกรรมการ

กลุม่สตรมีี

ความรูเ้พิม่ข ึน้

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

5 โครงการอบรม

สมาชกิสภาเด็ก

และเยาวชน

เพือ่พัฒนาบทบาท

สภาเด็กและเยาวชน

จัดอบรมสมาชกิ

สภาเด็กและ

เยาวชนต าบลคร

บรุใีต ้จ านวน 1 รุน่

30,000 30,000 30,000 30,000 สมาชกิสภา

เด็ก และ

เยาวชน 

ไดรั้บการ

พัฒนา

บทบาท 

รอ้ยละ 80

สมาชกิสภา

เด็ก และ

เยาวชน

ไดรั้บการ

พัฒนา

บทบาท

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู ่

9.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและความม ัน่คงของมนษุย์

9.1 การพฒันาคณุภาพชวีติ และการสงัคมสงเคราะหเ์ด็ก สตร ีคนชรา ผูด้อ้ยโอกาส และผูต้ดิเชือ่ HIV 

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 การพฒันาสงัคม  

6 โครงการสาน

สมัพันธค์รอบครัว

อบอุน่

เพือ่สรา้งความรู ้

สรา้งความอบอรุ่

นในครอบครัว

ประชาชน หมูท่ี ่

1-16 จ านวน 50 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 เกดิความรู ้

ความอบอุน่

ในครอบครัว

เพิม่ขึน้ รอ้ย

ละ 80

เกดิความรู ้

ความอบอุน่

ในครอบครัว

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

7 โครงการพัฒนา

ชมุชนตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

เพือ่ใหป้ระชาชน มี

ความรู ้ตามหลัก

เศรษฐกจิพอเพยีง

ประชาชน หมูท่ี ่

1-16 จ านวน 50 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี

ความรู ้ความ

เขา้ใจตาม

หลัก

เศรษฐกจิ

พอเพยีง 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ความรู ้ความ

เขา้ใจตาม

หลัก

เศรษฐกจิ

พอเพยีง

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

8 โครงการเสรมิสรา้ง

คณุภาพชวีติ

ผูส้งูอายุ

เพือ่สง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ผูส้งูอายุ

ผูส้งูอาย ุหมูท่ี ่

1-16 อบรมจ านวน

 1 ครัง้

50,000 50,000 50,000 50,000 ผูส้งูอายมุี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้ 

รอ้ยละ 80

ผูส้งูอายมุี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

9 โครงการจัดเก็บ

ขอ้มลู จปฐ.

เพือ่จัดท า

ฐานขอ้มลูต าบล

ส าหรับประกอบ 

การวางแผนพัฒนา

ต าบล

จัดเก็บขอ้มลู จปฐ.

 หมูท่ี ่1- 16 ปีละ 1

 ครัง้

30,000 30,000 30,000 30,000 จัดเก็บขอ้มลู

 จปฐ. ได ้

รอ้ยละ 80

ไดข้อ้มลูที่

ถกูตอ้ง

ครบถว้นและ

มคีณุภาพ

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู ่

9.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและความม ัน่คงของมนษุย์

9.1 การพฒันาคณุภาพชวีติ และการสงัคมสงเคราะหเ์ด็ก สตร ีคนชรา ผูด้อ้ยโอกาส และผูต้ดิเชือ่ HIV 

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 การพฒันาสงัคม  

10 โครงการสง่เสรมิ

การพัฒนากลุม่

สตรแีมบ่า้น

เพือ่เสรมิสรา้ง

ความเขม้แข็งและ

พัฒนาอาชพีสตรี

กลุม่สตร ีแมบ่า้น 

ต าบลครบรุใีต ้

10,000 10,000 10,000 10,000 กลุม่สตรี

แมบ่า้น

ไดรั้บการ

พัฒนาความรู ้

 รอ้ยละ 80

 สตรหีมูบ่า้น

ไดรั้บการ

พัฒนา

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

11 โครงการเยีย่มบา้น

ผูส้งูอาย ุคนพกิาร

และผูด้อ้ยโอกาส

เพือ่สรา้งความ

อบอุน่และก าลังใจ

แกผู่ส้งูอาย ุคน

พกิารและ

ผูด้อ้ยโอกาส

ผูส้งูอาย ุคนพกิาร

 และผูด้อ้ยโอกาส

20,000 20,000 20,000 20,000 ผูส้งูอาย ุคน

พกิาร ไดรั้บ

การ ดแูล

รอ้ยละ 80

ผูส้งูอาย ุคน

พกิาร และ

ผูด้อ้ยโอกาส

ไดรั้บการดแูล

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

12 โครงการสง่เสรมิ

กจิกรรมชมรม

ผูส้งูอายุ

เพือ่สง่เสรมิ

กจิกรรมของ

ผูส้งูอายุ

ชมรมผูส้งูอายุ

ต าบลครบรุใีต ้

20,000 20,000 20,000 20,000 สง่เสรมิ

กจิกรรม

ผูส้งูอาย ุ

รอ้ยละ 80

ผูส้งูอายไุด ้

ท ากจิกรรม

รว่มกนั

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

13 โครงการฝึกอาชพี

ระยะสัน้ส าหรับผู ้

พกิาร

เพือ่สง่เสรมิอาชพี

แกผู่พ้กิาร

ผูพ้กิารในต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูพ้กิารมี

อาชพีเสรมิ 

รอ้ยละ 80

ผูพ้กิารไดรั้บ

การพัฒนา

อาชพี สรา้ง

รายได ้

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู ่

9.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและความม ัน่คงของมนษุย์

9.1 การพฒันาคณุภาพชวีติ และการสงัคมสงเคราะหเ์ด็ก สตร ีคนชรา ผูด้อ้ยโอกาส และผูต้ดิเชือ่ HIV 

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 การพฒันาสงัคม  

14 โครงการคณุธรรม

น าชวีติผูส้งูวัย

เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติแกผู่ ้

สงูวัย

ผูส้งูวัยในต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูส้งูวัยไดรั้บ

การพัฒนา 

รอ้ยละ 80

ผูส้งูวัยใน

ต าบลไดรั้บ

การพัฒนา

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

15 โครงการคา่ย

เยาวชนส านกึดมีี

คณุธรรม

เพือ่เสรมิสรา้ง

ความเขม้แข็งใหก้บั

เยาวชน

เยาวชนในต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 เยาวชน

ส านกึดมีี

คณุธรรม 

รอ้ยละ 80

เยาวชน

ไดรั้บการ

พัฒนา มี

คณุธรรม

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

16 โครงการเพิม่

ทักษะการพดูคยุ

ของพอ่แม/่

ผูป้กครองกบัลกู

และวัยรุน่ทีอ่าศัย

ในครอบครัว

เพือ่เสรมิสรา้ง

ทักษะในการ

พดูคยุภายใน

ครอบครัว

ผูป้กครองและ

เยาวชน หมูท่ี ่1-16

20,000 20,000 20,000 20,000 มคีวามรูแ้ละ

ทักษะใน

การพดูคยุ

เพิม่ขึน้ รอ้ย

ละ 80

ครอบครัวมี

ความ

ใกลช้ดิและ

เกดิความ

ผกูพันเขา้ใจ

กนั

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

17 โครงการสงูวัยไม่

จนบนหลัก

เศรษฐกจิพอเพยีง

เพือ่เสรมิสรา้ง

ความรูใ้หแ้ก่

ผูส้งูอายบุนหลัก

เศรษฐกจิพอเพยีง

ผูส้งูอายใุนต าบล 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูส้งูวัยไดรั้บ

การพัฒนา 

รอ้ยละ 80

ผูส้งูวัยไดรั้บ

การพัฒนา

โดยยดึ

หลักเศรษฐ-

กจิพอเพยีง

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู ่

9.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและความม ัน่คงของมนษุย์

9.1 การพฒันาคณุภาพชวีติ และการสงัคมสงเคราะหเ์ด็ก สตร ีคนชรา ผูด้อ้ยโอกาส และผูต้ดิเชือ่ HIV 

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 การพฒันาสงัคม  

18 โครงการผูส้งูวัย

หา่งไกลโรค

เพือ่สง่เสรมิใหผู้ส้งู

วัยดแูลสขุภาพ

ผูส้งูอายใุนต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูส้งูวัย

หา่งไกลโรค 

รอ้ยละ 80

ผูส้งูวัยมี

สขุภาพ

รา่งกาย

แข็งแรง

หา่งไกลโรค

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

19 โครงการปฏบิัต ิ

ธรรมผูส้งูอายุ

เพือ่สง่เสรมิการ

ปฏบิัตติาม

หลักธรรมทาง

พระพทุธศาสนา

ผูส้งูอายใุนต าบล 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูส้งูอายุ

ศรัทธาใน

พระพทุธ-

ศาสนา รอ้ย

ละ 80

ผูส้งูอายมุี

ความ

เลือ่มใสใน

พระพทุธ-

ศาสนา 

สขุภาพจติดี

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

20 โครงการเยาวชน

ไทย หัวใจพอเพยีง

เพือ่สง่เสรมิให ้

เยาวชนไทยมี

ความพอเพยีง

เยาวชนในต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 เยาวชนเขา้

รว่มกจิกรรม 

รูจั้กพอเพยีง

 รอ้ยละ 80

เยาวชน

ไดรั้บความรู ้

และไดรั้บ

ประโยชน ์มี

ความพอเพยีง

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

21 โครงการวัยรุน่วัยใส

 รักยงัไงไมต่ัง้ครรภ์

เพือ่ใหเ้ยาวชนมี

ความรูเ้กีย่วกบั

ความรักในวัยเรยีน

เยาวชนในต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 เยาวชน

ไดรั้บความรู ้

 ป้องกนั

ตนเองได ้

รอ้ยละ 80

เยาวชนมี

ความรู ้

เขา้ใจปัญหา

 สามารถ

ป้องกนั

ตนเองได ้

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู ่

9.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและความม ัน่คงของมนษุย์

9.1 การพฒันาคณุภาพชวีติ และการสงัคมสงเคราะหเ์ด็ก สตร ีคนชรา ผูด้อ้ยโอกาส และผูต้ดิเชือ่ HIV 

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 การพฒันาสงัคม  

22 โครงการรักวัยใส 

หา่งไกลเอดส์
เพือ่ใหเ้ยาวชนมี

ความรูเ้กีย่วกบั

ความรักในวัยเรยีน

 หา่งไกลจากโรค

เอดส์

เยาวชนในต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 เยาวชน

ไดรั้บความรู ้

 ป้องกนั

ตนเองได ้

รอ้ยละ 80

เยาวชนมี

ความรู ้

เขา้ใจปัญหา

 สามารถ

ป้องกนั

ตนเองได ้

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

23 โครงการเยาวชน

หา่งไกลยาเสพตดิ

เพือ่ใหเ้ยาวชนมี

ความรูห้า่งไกล

จากยาเสพตดิ

เยาวชนในต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 เยาวชน

ไดรั้บความรู ้

รอ้ยละ 80

เยาวชนมี

ความรู ้

เขา้ใจปัญหา

 หา่งไกล

จากยาเสพตดิ

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

24 โครงการเสรมิสรา้ง

และพัฒนา

คณุภาพชวีติคน

พกิาร

เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติคน

พกิาร

คนพกิารต าบลคร

บรุใีต ้

10,000 10,000 10,000 10,000 คนพกิารมี

ความรูแ้ละ

ไดรั้บการ

พัฒนา รอ้ย

ละ 80

คนพกิารมี

ความรู ้

พัฒนา

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู ่

9.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและความม ัน่คงของมนษุย์

9.1 การพฒันาคณุภาพชวีติ และการสงัคมสงเคราะหเ์ด็ก สตร ีคนชรา ผูด้อ้ยโอกาส และผูต้ดิเชือ่ HIV 

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 การพฒันาสงัคม  

25 โครงการฝึกอบรม

หลักสตูร การ

ป้องกนัแกไ้ข

ปัญหาความรนุแรง

ในครอบครัว

เพือ่ลดความรนุแรง

ในครอบครัว

ประชาชน หมูท่ี ่

1-16

20,000 20,000 20,000 20,000 ป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหา

ความรนุแรง

ในครอบครัว

ได ้รอ้ยละ 80

ครอบครัว

ไดรั้บการ

พัฒนาไม่

เกดิปัญหา

ความรนุแรง

ในครอบครัว

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

26 โครงการจัดหา

ทีด่นิท ากนิส าหรับ

ผูด้อ้ยโอกาส ไมม่ี

ทีท่ ากนิ

เพือ่เป็นการ

สงเคราะหแ์ก่

ผูด้อ้ยโอกาส

ผูด้อ้ยโอกาสใน

ต าบล

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผูด้ว้ยโอกาส

 ไดรั้บการ

ดแูล รอ้ยละ 

80

ผูด้อ้ยโอกาส

ไดรั้บการ

ดแูล และมี

ความ

เป็นอยูท่ีด่ขี ึน้

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม/อบจ/

หน่วยงาน

อืน่ๆ

27 โครงการจัดตัง้

กองทนุทีด่นิ/ทีอ่ยู่

อาศัย

เพือ่เป็นการ

สงเคราะหแ์ก่

ผูด้อ้ยโอกาส

ผูด้อ้ยโอกาสใน

ต าบล

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผูด้ว้ยโอกาส

 ไดรั้บการ

ดแูล รอ้ยละ 

80

ผูด้อ้ยโอกาส

ไดรั้บการ

ดแูล และมี

ความ

เป็นอยูท่ีด่ขี ึน้

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม/อบจ/

หน่วยงาน

อืน่ๆ

28 โครงการสง่เสรมิ

กลุม่สวัสดกิาร 

(กลุม่ผูส้งูอาย)ุ

เพือ่เป็นการ

สงเคราะหแ์กผู่ส้งูวัย

ผูส้งูวัยในหมูบ่า้น

หนองโสน หมูท่ี ่1

10,000 10,000 10,000 10,000 ผูส้งูอายมุี

สวัสดกิาร

เพิม่รอ้ยละ 

80

ผูส้งูวัยไดรั้บ

การพัฒนา

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู ่

9.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและความม ัน่คงของมนษุย์

9.1 การพฒันาคณุภาพชวีติ และการสงัคมสงเคราะหเ์ด็ก สตร ีคนชรา ผูด้อ้ยโอกาส และผูต้ดิเชือ่ HIV 

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 การพฒันาสงัคม  

29 โครงการสง่เสรมิ

สนับสนุนนักเรยีน

ท างานชว่งปิดภาค

เรยีน

เพือ่สง่เสรมิ

สนับสนุนนักเรยีน

ท างานชว่งปิดภาค

เรยีน

นักเรยีน นักศกึษา 

ในพืน้ที่

50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรยีน 

นักศกึษา มี

รายได ้

ระหวา่งปิด

ภาคเรยีน 

รอ้ยละ 80

ชว่ยให ้

นักเรยีนมี

งานท า มี

รายไดพ้เิศษ

ระหวา่งปิด

ภาคเรยีน

กอง

การศกึษา

29 โครงการ 5,210,000 5,210,000 5,210,000 5,210,000รวม



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 4  พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู ่

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพฒันาสาธารณสขุ   

10.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสขุและการกฬีา

10.1 การสาธารณสขุ การสรา้งสขุภาพ การรกัษาพยาบาล การป้องกนัและควบคมุโรคตดิตอ่/โรคระบาดและโรคไมต่ดิตอ่

       - แผนงานสาธารณสขุ,แผนงานงบกลาง,แผนงานเคหะและชุมชน,แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการกอ่สรา้ง

ศนูยแ์พทยช์มุชน

เพือ่เป็นแหลง่

บรกิารสาธารณสขุ

ประจ าต าบล

อาคารศนูยแ์พทย์

พรอ้มอปุกรณ์

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชน

ไดรั้บการ

บรกิารดา้น

สาธารณสขุ

เพิม่ รอ้ยละ 

80

ประชาชนมี

แหลง่บรกิาร

สาธารณสขุ

อยา่งท่ัวถงึ

กองชา่ง

2 เงนิสมทบกองทนุ

หลักประกนัสงัคม

เพือ่เป็นสวัสดกิาร

ของพนักงานจา้ง

พนักงานจา้ง 250,000 250,000 250,000 250,000 พนักงานจา้ง

มสีวัสดกิาร 

รอ้ยละ 80

พนักงานจา้ง

ไดรั้บ

สวัสดกิารที่

ท่ัวถงึ

ส านักปลัด

3 โครงการควบคมุ

และป้องกนัโรค

ไขเ้ลอืดออก

เพือ่การควบคมุ 

ป้องกนัโรค

ไขเ้ลอืดออก

ควบคมุและป้องกนั

โรคไขเ้ลอืดออก 

หมูท่ี ่1 – 16

40,000 40,000 40,000 40,000 ป้องกนัโรค

ไขเ้ลอืดออก

ไดร้อ้ยละ 80

ประชาชน

ปลอดภัย

จาก

ไขเ้ลอืดออก

ส านักปลัด

4 โครงการจัดซือ้สาร

ก าจัดลกูน ้ายงุลาย

เพือ่การควบคมุ 

ป้องกนัโรค

ไขเ้ลอืดออก

สารก าจัดลกูน ้า

ยงุลายจ านวน 16 

ถัง

88,000 88,000 88,000 88,000 ป้องกนัโรค

ไขเ้ลอืดออก

ไดร้อ้ยละ 80

ประชาชน

ปลอดภัย

จาก

ไขเ้ลอืดออก

ส านักปลัด

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตวัชีว้ดั 

(KPI)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

งบประมาณทีผ่า่นมา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ผลลพัธท์ ี่

คาดวา่จะ

ไดร้บั



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 4  พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู ่

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพฒันาสาธารณสขุ   

10.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสขุและการกฬีา

10.1 การสาธารณสขุ การสรา้งสขุภาพ การรกัษาพยาบาล การป้องกนัและควบคมุโรคตดิตอ่/โรคระบาดและโรคไมต่ดิตอ่

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

5 โครงการจัดซือ้

สารเคมทีีใ่ชใ้น

การพน่หมอกควัน

เพือ่การควบคมุ 

ป้องกนัโรค

ไขเ้ลอืดออก

สารเคมทีีใ่ชใ้น

การพน่หมอกควัน

จ านวน 44 ลติร

72,000 72,000 72,000 72,000 ป้องกนัโรค

ไขเ้ลอืดออก

ไดร้อ้ยละ 80

ประชาชน

ปลอดภัย

จาก

ไขเ้ลอืดออก

ส านักปลัด

6 โครงการฉีดวัคซนี

ป้องกนัโรคพษิ

สนัุขบา้

เพือ่ป้องกนัโรค

พษิสนัุขบา้

หมู ่1 – 16 22,000 22,000 22,000 22,000 ป้องกนัโรค

พษิสขุนัขบา้

ไดร้อ้ยละ 80

ประชาชน

ปลอดภัย

จากปัญหา

โรคพษิสนัุข

บา้

ส านักปลัด

7 โครงการจัดซือ้

วัคซนีป้องกนัโรค

พษิสนัุขบา้

เพือ่ให ้ป้องกนั

โรคพษิสนัุขบา้

จ านวน 2,200 ชดุ 55,000 55,000 55,000 55,000 ป้องกนัโรค

พษิสขุนัขบา้

ไดร้อ้ยละ 80

ประชาชน

ปลอดภัย

โรคพษิสนัุข

บา้

ส านักปลัด

8 โครงการตรวจ

สขุภาพผูส้งูอาย ุผู ้

พกิาร

เพือ่ใหผู้ส้งูอาย ุ

คนพกิารไดรั้บการ

ดแูลปัญหาสขุภาพ

ผูส้งูอาย ุคนพกิาร

ในต าบลครบรุใีต ้

20,000 20,000 20,000 20,000 ผูส้งูอาย ุผู ้

พกิารไดรั้บ

การบรกิาร

ดา้น

สาธารณสขุ

เพิม่ รอ้ยละ 

80

ผูส้งูอาย ุคน

พกิารมี

สขุภาพทีด่ี

ส านักปลัด



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 4  พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู ่

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพฒันาสาธารณสขุ   

10.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสขุและการกฬีา

10.1 การสาธารณสขุ การสรา้งสขุภาพ การรกัษาพยาบาล การป้องกนัและควบคมุโรคตดิตอ่/โรคระบาดและโรคไมต่ดิตอ่

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

9 โครงการตรวจ

สขุภาพตาสงูอายุ

เพือ่ป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหา

สขุภาพตาของอายุ

ผูส้งูอาย ุใน

ต าบลครบรุใีต ้

20,000 20,000 20,000 20,000 ผูส้งูอาย ุ

ไดรั้บการ

บรกิารดา้น

สาธารณสขุ

เพิม่ รอ้ยละ 

80

ผูส้งูอาย ุ

ไดรั้บการ

ดแูลสขุภาพ

ตา

ส านักปลัด

10 โครงการอบรม

ผูป้ระกอบการใน

งานสขุาภบิาล

อาหาร ในเขต

เทศบาลต าบลคร

บรุใีต ้

เพือ่สรา้งเสรมิ

สขุาภบิาลอาหาร

ประชาชนต าบลคร

บรุใีต ้

20,000 20,000 20,000 20,000 สรา้งเสรมิ

สขุาภบิาล

ใหแ้ก่

ประชาชน 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ี

ส านักปลัด

11 โครงการอบรม

ผูป้ระกอบการ

กจิการทีเ่ป็น

อนัตรายตอ่สขุภาพ

 ในเขตเทศบาล

ต าบลครบรุใีต ้

เพือ่สรา้งเสรมิ

สขุภาพ

ประชาชนต าบลคร

บรุใีต ้

20,000 20,000 20,000 20,000 สรา้งเสรมิ

สขุภาพ

ใหแ้ก่

ประชาชน 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ี

ส านักปลัด



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 4  พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู ่

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพฒันาสาธารณสขุ   

10.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสขุและการกฬีา

10.1 การสาธารณสขุ การสรา้งสขุภาพ การรกัษาพยาบาล การป้องกนัและควบคมุโรคตดิตอ่/โรคระบาดและโรคไมต่ดิตอ่

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

12 โครงการชมุชน

ตน้แบบลดและคัด

แยกขยะมลูฝอย

จากแหลง่ก าเนดิ

ชมุชนเทศบาล

ต าบลครบรุใีต ้

เพือ่ลดขยะ ประชาชนต าบลคร

บรุใีต ้

20,000 20,000 20,000 20,000 ขยะลดลง 

รอ้ยละ 80

ขยะลด

นอ้ยลง

ส านักปลัด

13 โครงการตรวจ

รักษาสขุภาพ

ประจ าปีบา้นหนอง

โสน หมูท่ี ่1

เพือ่สรา้งเสรมิ

สขุภาพแพทย์

ทางเลอืก

ประชาชนบา้น

หนองโสน หมูท่ี ่1

5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชน

ไดรั้บการ

บรกิารดา้น

สาธารณสขุ

เพิม่ รอ้ยละ 

80

ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ี

ส านักปลัด

14 โครงการกอ่สรา้ง

ศนูยส์าธารณสขุ

ประจ าหมูบ่า้น หมูท่ี่

 1

เพือ่เป็นแหลง่

บรกิารสาธารณสขุ

ประจ าหมูบ่า้น

ประชาชนบา้น

หนองโสน หมูท่ี ่1

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน

ไดรั้บการ

บรกิารดา้น

สาธารณสขุ

เพิม่ รอ้ยละ 

80

ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ี

กองชา่ง

15 โครงการจัดซือ้

เครือ่งขยายเสยีง

ประจ าหมูบ่า้น หมูท่ี่

 1

เพือ่ใชใ้นการเตน้

แอโรบคิประจ า

หมูบ่า้น

เครือ่งขยายเสยีง 

ตูล้ าโพง เครือ่ง

เลน่ดวีดีแีละ

อปุกรณ์อืน่ที่

เกีย่วขอ้ง จ านวน 1

 ชดุ

15,000 15,000 15,000 15,000 สง่เสรมิให ้

ประชาชน

ออกก าลัง

กาย รอ้ยละ 

80

ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ี

ส านักปลัด

15 โครงการ 3,847,000 3,847,000 3,847,000 3,847,000รวม



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่7 การพฒันาการทอ่งเทีย่ว ศาสนาวฒันธรรมประเพณี และกฬีา

10.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสขุและการกฬีา

10.2  สง่เสรมิสนบัสนนุดา้นการกฬีา

       -  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ,แผนงานเคหะและชมุชน

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการแขง่ขนั

กฬีาเยาวชน 

ประชาชนตา้นยา

เสพตดิ

เพือ่สง่เสรมิให ้

เยาวชน ประชาชน

ออกก าลังกาย มี

สขุภาพรา่งกาย

สมบรูณ์ แข็งแรง 

ใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิ

ประโยชน์

เยาวชน ประชาชน

ในต าบล

 150,000  150,000  150,000  150,000 ลดปัญหายา

เสพตดิ และ

สง่เสรมิ

สขุภาพ รอ้ย

ละ 80

ลดปัญหายา

เสพตดิ และ

สง่เสรมิ

สขุภาพ

กองการศกึษา

2  โครงการแขง่ขนั

กฬีาทอ้งถิน่ครบรุี

สมัพันธต์า้นยาเสพ

ตดิ

เพือ่เป็นการสรา้ง

ความรัก ความ

สามคัคภีายใน

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

พนักงานเทศบาล 

พนักงานจา้ง สว่น

ราชการตา่ง ๆ

 250,000  250,000  250,000  250,000 การ

ด าเนนิการ

บรรลผุล

ส าเร็จ รอ้ยละ

 80

อปท.ในเขต

อ าเภอครบรุ ี

ไดเ้กดิการ

ท างาน

ประสานกนั

กองการศกึษา

3  โครงการจัดหา

อปุกรณ์กฬีาตา้น

ภัยยาเสพตดิ

เพือ่ใหม้อีปุกรณ์

กฬีาส าหรับออก

ก าลังกาย

อปุกรณ์กฬีาชนดิ

ตา่ง ๆ

 60,000  60,000  60,000  60,000 เยาวชน

ประชาชนได ้

ออกก าลัง

กายเพิม่

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ี

รา่งกาย

แข็งแรง

กองการศกึษา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

ผลลพัธท์ ี่

คาดวา่จะ

ไดร้บั

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ

งบประมาณทีผ่า่นมา

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตวัชีว้ดั 

(KPI)



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่7 การพฒันาการทอ่งเทีย่ว ศาสนาวฒันธรรมประเพณี และกฬีา

10.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสขุและการกฬีา

10.2  สง่เสรมิสนบัสนนุดา้นการกฬีา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

4 โครงการสนับสนุน

ศนูยเ์รยีนรูก้ฬีา

มวยไทย

เพือ่สง่เสรมิ

สนับสนุน การเลน่

กฬีา

เยาวชน ประชาชน 

ในต าบล

 100,000  100,000  100,000  100,000 เยาวชน

ประชาชนได ้

เรยีนรูก้ฬีา

มวยไทย

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ี

รา่งกาย

แข็งแรง

กองการศกึษา

5 โครงการกอ่สรา้ง

ลานกฬีา

อเนกประสงค์

พรอ้มอปุกรณ์ออก

ก าลังกลางแจง้ 

สนามกฬีากลาง

ประจ าต าบล

เพือ่ใหม้ลีานกฬีา

ส าหรับออกก าลัง

กาย

ลานกฬีาคสล. 

อเนกประสงค ์

ขนาดกวา้งเฉลีย่ 

30 เมตร ยาว 40 

เมตร หนาเฉลีย่ 

0.10 เมตร พืน้ที่

ไมน่อ้ยกวา่ 1,200

 ตร.ม. พรอ้ม

เครือ่งออกก าลังกาย

 859,500  859,500  859,500  859,500 เยาวชน

ประชาชนได ้

ออกก าลัง

กายเพิม่

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ี

รา่งกาย

แข็งแรง

กองชา่ง

6  โครงการตดิตัง้

ระบบไฟฟ้า และ

ไฟสอ่งสวา่ง 

ภายในสนามกฬีา

กลางประจ าต าบล

เพือ่ใหม้ไีฟสอ่ง

สวา่งเพยีงพอ

ตดิตัง้ระบบไฟฟ้า

และไฟสอ่งสวา่ง

 500,000  500,000  500,000  500,000 มไีฟฟ้าและ

ไฟสอ่งสวา่ง

เพยีงพอ 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ี

รา่งกาย

แข็งแรง

กองชา่ง



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่7 การพฒันาการทอ่งเทีย่ว ศาสนาวฒันธรรมประเพณี และกฬีา

10.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสขุและการกฬีา

10.2  สง่เสรมิสนบัสนนุดา้นการกฬีา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

7 โครงการกอ่สรา้ง

ลานกฬีาประจ า

หมูบ่า้น หมูท่ี ่1-16

เพือ่สง่เสรมิให ้

เยาวชน ประชาชน

ออกก าลังกาย มี

สขุภาพรา่งกาย

สมบรูณ์ แข็งแรง

ลานกฬีาประจ า

หมูบ่า้น

 

2,500,000

 

2,500,000

 

2,500,000

 

2,500,000

 ประชาชน

ไดใ้ช ้

ประโยชน ์

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ี

รา่งกาย

แข็งแรง

กองชา่ง

8 โครงการแขง่ขนั

กฬีาสขีองหมูบ่า้น

หนองโสน หมูท่ี ่ 1

เพือ่สง่เสรมิให ้

เยาวชน ประชาชน

ออกก าลังกาย มี

สขุภาพรา่งกาย

สมบรูณ์ แข็งแรง

ประชาชน หมูท่ี ่1  10,000  10,000  10,000  10,000 ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ี

รา่งกาย

แข็งแรง

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ี

รา่งกาย

แข็งแรง

ส านักปลัด

9 โครงการตดิตัง้

เครือ่งออกก าลัง

กายประจ าหมูบ่า้น

หนองโสน หมูท่ี ่1

เพือ่สง่เสรมิให ้

เยาวชน ประชาชน

ออกก าลังกาย มี

สขุภาพรา่งกาย

สมบรูณ์ แข็งแรง

เครือ่งออกก าลังกาย  100,000  100,000  100,000  100,000 ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ี

รา่งกาย

แข็งแรง

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ี

รา่งกาย

แข็งแรง

กองชา่ง



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่7 การพฒันาการทอ่งเทีย่ว ศาสนาวฒันธรรมประเพณี และกฬีา

10.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสขุและการกฬีา

10.2  สง่เสรมิสนบัสนนุดา้นการกฬีา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

10 โครงการกอ่สรา้ง

ลานกฬีา หมูท่ี ่1

เพือ่สง่เสรมิให ้

เยาวชน ประชาชน

ออกก าลังกาย มี

สขุภาพรา่งกาย

สมบรูณ์ แข็งแรง

ลานกฬีาคสล. 

อเนกประสงค ์

ขนาดกวา้งเฉลีย่ 

30 เมตร ยาว 40 

เมตร หนาเฉลีย่ 

0.10 เมตร พืน้ที่

ไมน่อ้ยกวา่ 1,200

 ตร.ม.

 600,000  600,000  600,000  600,000 ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ี

รา่งกาย

แข็งแรง

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ ี

รา่งกาย

แข็งแรง

กองชา่ง

11 โครงการตดิตัง้

เครือ่งออกก าลัง

กายประจ าหมูบ่า้น

 หมูท่ี ่ 2

เพือ่สง่เสรมิให ้

เยาวชน ประชาชน

ออกก าลังกาย มี

สขุภาพรา่งกาย

สมบรูณ์ แข็งแรง

เครือ่งออกก าลังกาย  100,000  100,000  100,000  100,000 ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ี

รา่งกาย

แข็งแรง

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ี

รา่งกาย

แข็งแรง

กองชา่ง

12 โครงการกอ่สรา้ง

ลานกฬีา หมูท่ี ่3

เพือ่สง่เสรมิให ้

เยาวชน ประชาชน

ออกก าลังกาย มี

สขุภาพรา่งกาย

สมบรูณ์ แข็งแรง

ลานกฬีาคสล. 

อเนกประสงค ์

ขนาดกวา้งเฉลีย่ 

30 เมตร ยาว 40 

เมตร หนาเฉลีย่ 

0.10 เมตร พืน้ที่

ไมน่อ้ยกวา่ 1,200

ตร.ม.

 600,000  600,000  600,000  600,000 ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ี

รา่งกาย

แข็งแรง

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ ี

รา่งกาย

แข็งแรง

กองชา่ง



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่7 การพฒันาการทอ่งเทีย่ว ศาสนาวฒันธรรมประเพณี และกฬีา

10.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสขุและการกฬีา

10.2  สง่เสรมิสนบัสนนุดา้นการกฬีา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

13 โครงการตดิตัง้

เครือ่งออกก าลัง

กายประจ าหมูบ่า้น

 หมูท่ี ่ 6

เพือ่สง่เสรมิให ้

เยาวชน ประชาชน

ออกก าลังกาย มี

สขุภาพรา่งกาย

สมบรูณ์ แข็งแรง

เครือ่งออกก าลังกาย  100,000  100,000  100,000  100,000 ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ี

รา่งกาย

แข็งแรง

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ี

รา่งกาย

แข็งแรง

กองชา่ง

14 โครงการกอ่สรา้ง

ลานกฬีา หมูท่ี ่7

เพือ่สง่เสรมิให ้

เยาวชน ประชาชน

ออกก าลังกาย มี

สขุภาพรา่งกาย

สมบรูณ์ แข็งแรง

ลานกฬีาคสล. 

อเนกประสงค ์

ขนาดกวา้งเฉลีย่ 

30 เมตร ยาว 40 

เมตร หนาเฉลีย่ 

0.10 เมตรพืน้ทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 1,200 

ตร.ม.

 600,000  600,000  600,000  600,000 ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ี

รา่งกาย

แข็งแรง

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ ี

รา่งกาย

แข็งแรง

กองชา่ง

15  โครงการตดิตัง้

เครือ่งออกก าลัง

กายภายในหมูบ่า้น

คุม้เจรญิ หมูท่ี ่14

เพือ่สง่เสรมิให ้

เยาวชน ประชาชน

ออกก าลังกาย มี

สขุภาพรา่งกาย

สมบรูณ์ แข็งแรง

เครือ่งออกก าลังกาย  100,000  100,000  100,000  100,000 ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ี

รา่งกาย

แข็งแรง

รอ้ยละ 80

 สง่เสรมิการ

กฬีา

กองชา่ง



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู่

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่7 การพฒันาการทอ่งเทีย่ว ศาสนาวฒันธรรมประเพณี และกฬีา

10.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสขุและการกฬีา

10.2  สง่เสรมิสนบัสนนุดา้นการกฬีา

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

16 โครงการกอ่สรา้ง

ลานกฬีาบา้น

คุม้ครอง หมูท่ี ่15

ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ี

รา่งกายแข็งแรง

ลานกฬีา คสล. 

อเนกประสงค ์

ขนาดกวา้งเฉลีย่ 

30 เมตร ยาว 40 

เมตร หนาเฉลีย่ 

0.10 เมตร พืน้ที่

ไมน่อ้ยกวา่ 1,200

 ตร.ม.

 600,000  600,000  600,000  600,000 ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ี

รา่งกาย

แข็งแรง

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ ี

รา่งกาย

แข็งแรง

กองชา่ง

17 โครงการปรับปรงุ

ซอ่มแซมตอ่เตมิ

สนามกฬีากลาง 

(ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล

ต าบลครบรุใีต ้

,หนา้อาคาร

บรรเทาสาธารณภัย

,โรงยมิ)

เพือ่สง่เสรมิ

สนับสนุน การเลน่

กฬีา และการออก

ก าลังกาย

ปรับปรงุซอ่มแซม

ตอ่เตมิสนามกฬีา

กลาง (ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กเทศบาล

ต าบลครบรุใีต ้

,หนา้อาคาร

บรรเทาสาธารณภัย

,โรงยมิ)

 

50,000,00

0

 

50,000,00

0

 

50,000,00

0

 

50,000,00

0

การ

ด าเนนิการ

บรรลผุล

ส าเร็จ รอ้ยละ

 80

ประชาชนมี

สขุภาพทีด่ี

รา่งกาย

แข็งแรง

อบจ.

17 โครงการ
57,229,500 57,229,500 57,229,500 57,229,500 รวม



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3 พฒันาศกัยภาพการทอ่งเทีย่วและผลติภณัฑชุ์มชนเพือ่สรา้งและกระจายรายไดไ้ปสูป่ระชาชนในพืน้ที่

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่7 การพฒันาการทอ่งเทีย่ว ศาสนาวฒันธรรมประเพณี และกฬีา

11.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและนนัทนาการ

11.1 พฒันา่แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศน ์ศลิปวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ ิน่ ภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่

       -  แผนงานบรหิารงานท่ัวไป, แผนงานเคหะและชมุชน

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการพัฒนา

แหลง่ทอ่งเทีย่ว

ชมุชนเชงิอนุรักษ์

บา้นคอกชา้ง

เพือ่สง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่ว

แหลง่ทอ่งเทีย่ว

เชงิอนุรักษ์ บา้น

คอกชา้ง

50,000 50,000 50,000 50,000 สง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่ว 

รอ้ยละ 80

เป็นแหลง่

ทอ่งเทีย่ว

ชมุชนเชงิ

อนุรักษ์

ใหก้บั

ประชาชน

และผูส้นใจ

ท่ัวไป

ส านักปลัด

2 โครงการพัฒนา

แหลง่ทอ่งเทีย่ว

เชงิอนุรักษ์ บา้น

คอกชา้ง – บา้น

มาบพมิาน

เพือ่สง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่ว

แหลง่ทอ่งเทีย่ว

เชงิอนุรักษ์ บา้น

คอกชา้ง – บา้น

มาบพมิาน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่ว 

รอ้ยละ 80

เป็นแหลง่

ทอ่งเทีย่ว

เชงินเิวศน์

ใหก้บั

ประชาชน

และผูส้นใจ

ท่ัวไป

ส านักปลัด

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ผลลพัธท์ ี่

คาดวา่จะ

ไดร้บั

งบประมาณทีผ่า่นมา หนว่ยงาน

ที่

รบัผดิชอบ

ที่ โครงการ
ตวัชีว้ดั 

(KPI)
วตัถปุระสงค์



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3 พฒันาศกัยภาพการทอ่งเทีย่วและผลติภณัฑชุ์มชนเพือ่สรา้งและกระจายรายไดไ้ปสูป่ระชาชนในพืน้ที่

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่7 การพฒันาการทอ่งเทีย่ว ศาสนาวฒันธรรมประเพณี และกฬีา

11.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและนนัทนาการ

11.1 พฒันา่แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศน ์ศลิปวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ ิน่ ภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่

       -  แผนงานบรหิารงานท่ัวไป, แผนงานเคหะและชมุชน

3 โครงการพัฒนา

แหลง่น ้าล าคลอง

เพือ่การทอ่งเทีย่ว

เชงิอนุรักษ์ หมูท่ี ่12

เพือ่สง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่วเชงิ

อนุรักษ์

คลองครบรุ ี1 แหง่ 200,000 200,000 200,000 200,000 สง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่ว 

รอ้ยละ 80

ประชาชนใน

พืน้ทีม่ี

สถานที่

ทอ่งเทีย่ว

เชงิอนุรักษ์

กองชา่ง

3 โครงการ 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000รวม

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 5 พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และการบรหิารจดัการน า้อยา่งบรูณาการ

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่10 การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ และสิง่แวดลอ้ม

12.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการอนรุกัษ ์พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุอยา่งย ัง่ยนื

12.1 การจดัการ การบ ารงุรกัษา และการเพิม่พืน้ทีป่่าไม ้การใชป้ระโยชนจ์ากป่าไมท้ ีด่นิทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

       -  แผนงานการเกษตร,แผนงานเคหะและชมุชน

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการอนัเนื่องมา

 จากพระราชด าริ

ปลกูตน้ไมเ้ฉลมิ

พระเกยีรตใินที่

สาธารณะ

เพือ่ปลกูจติส านกึ

การอนุรักษ์ป่าไม ้

และสิง่แวดลอ้มใน

ต าบล

ทีส่าธารณะ

ประโยชนใ์นต าบล

10,000 10,000 10,000 10,000 เพิม่พืน้ทีป่่า

 และตน้ไม ้

ให ้กบัสภาพ

 แวด ลอ้ม

รอ้ยละ 80

เพิม่พืน้ทีป่่า

 และตน้ไม ้

ใหก้บัสภาพ 

แวดลอ้ม

ส านักปลัด

2 โครงการเพาะช า

กลา้ไมเ้พือ่เพิม่

พืน้ทีส่เีขยีว

เพือ่ปลกูจติส านกึ

การอนุรักษ์ป่าไม ้

และเพิม่พืน้ทีส่ ี

เขยีวภายในต าบล

ทีส่าธารณะ

ประโยชนใ์นต าบล

20,000 20,000 20,000 20,000 เพิม่พืน้ทีส่ ี

เขยีวใน

ต าบลได ้

รอ้ยละ 80

เพิม่พืน้ทีป่่า

สเีขยีว และ

ตน้ไมใ้หก้บั

สภาพ 

แวดลอ้ม

ส านักปลัด

3 โครงการ "รักน ้า 

รักป่า รักษาแผน่ดนิ

 "

เพือ่ปลกูจติส านกึ

การอนุรักษ์ป่าไม ้

และสิง่แวดลอ้มใน

ต าบล

ทีส่าธารณะ

ประโยชนใ์นต าบล

40,000 40,000 40,000 40,000 อนุรักษ์ป่า

ไมแ้ละ

สิง่แวดลอ้ม 

ในต าบล 

รอ้ยละ 80

อนุรักษ์ป่า

ไมแ้ละสิง่ 

แวดลอ้มใน

ต าบล

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตวัชีว้ดั 

(KPI)

งบประมาณทีผ่า่นมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ผลลพัธท์ ี่

คาดวา่จะ

ไดร้บั

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 5 พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และการบรหิารจดัการน า้อยา่งบรูณาการ

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่10 การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ และสิง่แวดลอ้ม

12.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการอนรุกัษ ์พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุอยา่งย ัง่ยนื

12.1 การจดัการ การบ ารงุรกัษา และการเพิม่พืน้ทีป่่าไม ้การใชป้ระโยชนจ์ากป่าไมท้ ีด่นิทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

       -  แผนงานการเกษตร,แผนงานเคหะและชมุชน

3 โครงการ "รักน ้า 

รักป่า รักษาแผน่ดนิ

 "

เพือ่ปลกูจติส านกึ

การอนุรักษ์ป่าไม ้

และสิง่แวดลอ้มใน

ต าบล

ทีส่าธารณะ

ประโยชนใ์นต าบล

40,000 40,000 40,000 40,000 อนุรักษ์ป่า

ไมแ้ละ

สิง่แวดลอ้ม 

ในต าบล 

รอ้ยละ 80

อนุรักษ์ป่า

ไมแ้ละสิง่ 

แวดลอ้มใน

ต าบล

ส านักปลัด

4 โครงการจัดท า

แนวกนัไฟ ป่า

ชมุชนบา้นมาบ

พมิาน หมูท่ี ่9

เพือ่สรา้งแนวกนั

ไฟไหมป่้า

ท าแนวกนัไฟป่า

ชมุชนบา้นมาบ

พมิาน

30,000 30,000 30,000 30,000 ป้องกนัไฟ

ป่าได ้รอ้ยละ

 80

ป่าชมุชน

ไดรั้บการ

ดแูล

ปลอดภัย

จากปัญหา

ไฟป่า

ส านักปลัด

5 โครงการจัดท า

แนวกนัไฟ ป่า

ชมุชนบา้นคอกชา้ง

 หมูท่ี ่11

เพือ่สรา้งแนวกนั

ไฟไหมป่้า

แนวกนัไฟป่า

ชมุชนบา้นคอกชา้ง

50,000 50,000 50,000 50,000 ป้องกนัไฟ

ป่าได ้รอ้ยละ

 80

ป่าชมุชน

ไดรั้บการ

ดแูล 

ปลอดภัย

จากปัญหา

ไฟป่า

ส านักปลัด

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 5 พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และการบรหิารจดัการน า้อยา่งบรูณาการ

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่10 การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ และสิง่แวดลอ้ม

12.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการอนรุกัษ ์พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุอยา่งย ัง่ยนื

12.1 การจดัการ การบ ารงุรกัษา และการเพิม่พืน้ทีป่่าไม ้การใชป้ระโยชนจ์ากป่าไมท้ ีด่นิทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

       -  แผนงานการเกษตร,แผนงานเคหะและชมุชน

6 โครงการถนนวง

แหวนป้องกนัการ

บกุรกุป่า และแนว

กนัไฟ (ตอน 2)

เพือ่สรา้งแนวกนั

ไฟไหมป่้า

ถนนวงแหวนและ

แนวกนัไฟ 1 แหง่

100,000 100,000 100,000 100,000 ป้องกนัการ

บกุรกุและ

ป้องกนัไฟ

ป่าได ้รอ้ยละ

 80

ป่าชมุชน

ไดรั้บการดแูล

กองชา่ง

6 โครงการ 290,000 290,000 290,000 290,000

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

รวม

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และการบรหิารจดัการน า้อยา่งบรูณาการ

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่10 การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

12.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการอนรุกัษ ์พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุอยา่งย ัง่ยนื

12.2 การก าจดัขยะมลูฝอย สิง่ปฏกิลูและน า้เสยีในชุมชน

       -  แผนงานสาธารณสขุ

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการฝึกอบรม

เชงิปฏบิัตกิารท า

เตาเผาขยะ

เพือ่ก าจัดขยะทีถ่กู

สขุลักษณะ

จัดฝึกอบรมเชงิ

ปฎบิัตกิาร  1 ครัง้/

ปี ประชาชน หมูท่ี ่

1-16

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี

ความรูแ้ละ

ก าจัดขยะที่

ถกู

สขุลักษณะ 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

เตาเผาขยะ

ส าหรับใชใ้น

ครัวเรอืน

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรม

การท าบอ่ดักไขมนั

เพือ่บ าบัดน ้าให ้

หมดจากไขมนั

กอ่นระบายทิง้

จัดฝึกอบรมเชงิ

ปฎบิัตกิาร  1 ครัง้/

ปี ประชาชน หมูท่ี ่

1-16

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี

ความรูใ้น

การบ าบัดน ้า

กอ่นระบาย

ทิง้ รอ้ยละ 80

ป้องกนั

ปัญหา

สิง่แวดลอ้ม

ส านักปลัด

โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณทีผ่า่นมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตวัชีว้ดั 

(KPI)

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ผลลพัธท์ ี่

คาดวา่จะ

ไดร้บั

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ
ที่



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และการบรหิารจดัการน า้อยา่งบรูณาการ

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่10 การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

12.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการอนรุกัษ ์พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุอยา่งย ัง่ยนื

12.2 การก าจดัขยะมลูฝอย สิง่ปฏกิลูและน า้เสยีในชุมชน

       -  แผนงานสาธารณสขุ

3 โครงการจัดเก็บ

ขยะแบบถกู

สขุลักษณะ

เพือ่ก าจัดขยะทีถ่กู

สขุลักษณะ

จัดฝึกอบรมเชงิ

ปฎบิัตกิาร  1 ครัง้/

ปี ประชาชน หมูท่ี ่

1-16

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี

ความรูแ้ละ

ก าจัดขยะที่

ถกู

สขุลักษณะ 

รอ้ยละ 80

ป้องกนั

ปัญหา

สิง่แวดลอ้ม

ส านักปลัด

3 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000

    

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

รวม



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และการบรหิารจดัการน า้อยา่งบรูณาการ

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่10 การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

12.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการอนรุกัษ ์พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุอยา่งย ัง่ยนื

12.3 การจดัการสิง่แวดลอ้มและมลพษิตา่ง ๆ ในทอ้งถ ิน่และชุมชน

       -  แผนงานการเกษตร

2560 2561 2562 2563

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการก าจัด

วัชพชื จอกแหน 

และผักตบชวาใน

ล าคลองธรรมชาติ

เพือ่ก าจัดจอก แหน

 และผักตบชวา ให ้

เกดิการระบายน ้าที่

ด ีสะดวก

แหลง่น ้าสาธารณะ

ในต าบล

20,000 20,000 20,000 20,000 วัชพชืจอก

แหนลดลง

รอ้ยละ 80

แหลง่น ้า

ธรรมชาติ

ไดรั้บการดแูล

ส านักปลัด

2 โครงการก าจัด

วัชพชื จอกแหน 

และผักตบชวาใน

ล าคลองครบรุ ีหมูท่ี่

 6

เพือ่ก าจัดจอก แหน

 และผักตบชวา ให ้

เกดิการระบายน ้าที่

ด ีสะดวก

แหลง่น ้าสาธารณะ

ใน     หมูท่ี ่6

10,000 10,000 10,000 10,000 วัชพชืจอก

แหนลดลง

รอ้ยละ 80

แหลง่น ้า

ธรรมชาติ

ไดรั้บการดแูล

ส านักปลัด

วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตวัชีว้ดั 

(KPI)

งบประมาณทีผ่า่นมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

ผลลพัธท์ ี่

คาดวา่จะ

ไดร้บั

หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ
ที่ โครงการ



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และการบรหิารจดัการน า้อยา่งบรูณาการ

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่10 การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

12.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการอนรุกัษ ์พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุอยา่งย ัง่ยนื

12.3 การจดัการสิง่แวดลอ้มและมลพษิตา่ง ๆ ในทอ้งถ ิน่และชุมชน

       -  แผนงานการเกษตร

3 โครงการปลกูหญา้

แฝกเพือ่การ

อนุรักษ์ดนิและน ้า

ตามแนวพระราชด าริ

เพือ่สนับสนุนให ้

ประชาชนปลกู

หญา้แฝกป้องกนั

การพังทลายของดนิ

1  แหง่ 10,000 10,000 10,000 10,000 ป้องกนัการ

ทลายของ

ดนิได ้รอ้ยละ

 80

ประชาชนมี

ความเขา้ใจ

ในการใช ้

หญา้แฝก

ตามแนว

พระราชด าริ

ส านักปลัด

4 โครงการอบรมการ

ใชพ้ลังงาน

แสงอาทติยก์าร

ดแูลรักษาและ

ซอ่มบ ารงุ

เพือ่ใหป้ระชาชน

รูจั้กการใช ้

พลังงานทดแทน

1  หมู่ 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชน

รูจั้กการใช ้

พลังงาน

ทดแทน 

รอ้ยละ 80

ประชาชนมี

ความเขา้ใจ

ในการใช ้

พลังงาน

ทดแทน

ส านักปลัด

5 โครงการอนุรักษ์

และรักษา

สิง่แวดลอ้ม ล าน ้า

มลู หมูท่ี ่ 1

เพือ่อนุรักษ์ล าน ้า

และรักษา

สิง่แวดลอ้ม

ล ามลูบา้นหนองโสน 5,000 5,000 5,000 5,000 แหลง่น ้า

ธรรมชาติ

ไดรั้บการ

ดแูล รอ้ยละ 

80

แหลง่น ้า

ธรรมชาติ

ไดรั้บการดแูล

ส านักปลัด

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และการบรหิารจดัการน า้อยา่งบรูณาการ

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่10 การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

12.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการอนรุกัษ ์พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิความสมดลุอยา่งย ัง่ยนื

12.3 การจดัการสิง่แวดลอ้มและมลพษิตา่ง ๆ ในทอ้งถ ิน่และชุมชน

       -  แผนงานการเกษตร

6 โครงการก าจัด

วัชพชื ล าน ้ามลู

และคลอง

สาธารณประโยชน์

เพือ่ก าจัดจอก แหน

 และผักตบชวา ให ้

เกดิการระบายน ้าที่

ด ีสะดวก

ล ามลูบา้นหนองโสน 50,000 50,000 50,000 50,000 วัชพชืจอก

แหนลดลง

รอ้ยละ 80

แหลง่น ้า

ธรรมชาติ

ไดรั้บการดแูล

ส านักปลัด

7 โครงการสง่เสรมิ

และอนุรักษ์พันธุ์

สตัวน์ ้าในล ามลู

เพือ่อนุรักษ์สตัวน์ ้า วัดบา้นหนองโสน 50,000 50,000 50,000 50,000 อนุรักษ์พันธุ์

สตัวน์ ้า รอ้ย

ละ 80

สตัวน์ ้าได ้

ขยายพันธุ์

ไมส่ญูพันธุ์

ส านักปลัด

7 โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

รวม

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) 

1) ยทุธศำสตร ์ การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน
1.1 แนวทาง จัดใหม้ ีกอ่สรา้ง ปรับปรงุ ซอ่มแซม 

บ ารงุรักษา ถนน สะพาน ทางเทา้ ทางระบายน ้า ทาง

ระบายน ้า ในต าบล
166 244,362,220 166 244,362,220 166 244,362,220 166 244,362,220 166 977,448,880

1.2 แนวทาง จัดหาเครือ่งมอืและอปุกรณ์ 46 6,813,700 46 6,813,700 46 6,813,700 46 6,813,700 46 27,254,800

1.3 แนวทาง พัฒนาระบบการจราจร 9 545,000 9 545,000 9 545,000 9 545,000 9 2,180,000

1.4 แนวทาง การสาธารณูปการและการกอ่สรา้งอืน่2ๆ7 6,835,000 27 6,835,000 27 6,835,000 27 6,835,000 27 27,340,000

1.5 แนวทางพัฒนาจัดหาน ้าเพือ่อปุโภค - บรโิภค 29 13,773,200 29 13,773,200 29 13,773,200 29 13,773,200 29 55,092,800

1.6 แนวทาง พัฒนาแหลง่น ้าเพือ่การเกษตร 46 48,372,000 46 48,372,000 46 48,372,000 46 48,372,000 46 193,488,000

1.7 แนวทาง การผังเมอืงทอ้งถิน่ 10 3,185,000 10 3,185,000 10 3,185,000 10 3,185,000 10 12,740,000

รวม 333 323,886,120 333 323,886,120 333 323,886,120 333 323,886,120 333 1,295,544,480

2) ยทุธศำสตร ์การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและสง่เสรมิการ

ลงทนุ
2.1 แนวทาง ฝึกอบรมกลุม่อาชพี สนับสนุน
กลุม่อาชพี 

สง่เสรมิอาชพี พัฒนาและสรา้งความเขม้แข็ง
30 4,350,000 30 4,350,000 30 4,350,000 30 4,350,000 30 17,400,000

2.2 แนวทาง เสรมิสรา้งเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด าริ6 75,000 6 75,000 6 75,000 6 75,000 6 300,000

รวม 36 4,425,000 36 4,425,000 36 4,425,000 36 4,425,000 36 17,700,000

แผนพฒันำทอ้งถ ิน่ส ีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)

บญัชสีรปุโครงกำรพฒันำ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564 รวม  4  ปี ปี 2563

ยทุธศำสตร์

เทศบำลต ำบลครบรุใีต ้ อ ำเภอครบรุ ี จงัหวดันครรำชสมีำ



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) 

3) ยทุธศำสตร ์การพัฒนาดา้นการสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอยา่งเป็นสขุ
3.1 แนวทางรณรงคแ์ละประชาสมัพันธเ์พือ่
ปลกุจติส านกึดา้นคณุธรรม จรยิธรรม แก่
ประชาชนในทอ้งถิน่

6 265,000 6 265,000 6 265,000 6 265,000 6 1,060,000

3.2 แนวทางการสง่เสรมิสนับสนุนและ
พัฒนาการมสีว่นรว่มของประชาชนเพือ่
เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน

15 2,695,000 15 2,695,000 15 2,695,000 15 2,695,000 15 10,780,000

รวม 21 2,960,000 21 2,960,000 21 2,960,000 21 2,960,000 21 11,840,000

4) ยทุธศำสตร ์การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบ
สงัคม การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย การ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ
4.1 แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขการแพรร่ะบาดปัญหายาเสพตดิ5 380,000 5 380,000 5 380,000 5 380,000 5 1,520,000

4.2 แนวทางการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ลดอบุัตเิหตจุราจร12 652,000 12 652,000 12 652,000 12 652,000 12 2,608,000

รวม 17 1,032,000 17 1,032,000 17 1,032,000 17 1,032,000 17 4,128,000

5) ยทุธศำสตร ์การพัฒนาดา้นการศกึษา

5.1 แนวทางการพัฒนาศนูยเ์ด็กเล็กของต าบลใหม้ศีกัยภาพเพิม่ขึน้22 5,166,200 22 5,166,200 22 5,166,200 22 5,166,200 22 20,664,800

5.2 แนวทางการสง่เสรมิกจิการโรงเรยีน 1 1,880,000 1 1,880,000 1 1,880,000 1 1,880,000 1 7,520,000

รวม 23 7,046,200 23 7,046,200 23 7,046,200 23 7,046,200 23 28,184,800

บญัชสีรปุโครงกำรพฒันำ

แผนพฒันำทอ้งถ ิน่ส ีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบำลต ำบลครบรุใีต ้ อ ำเภอครบรุ ี จงัหวดันครรำชสมีำ

ยทุธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม  4  ปี 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) 
6) ยทุธศำสตร ์การพัฒนาดา้นศลิป วัฒนธรรม
 ขบนธรรมเนยีม จารตีประเพณี ภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่6.1 แนวทางการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ทอ้งถิน่ การสนับสนุนและสง่เสรมิใหป้ระชาชน
ในทอ้งถิน่จัดกจิกรรมทางพระพทุธศาสนา

15 600,000 15 600,000 15 600,000 15 600,000 15 2,400,000

6.2 แนวทางสง่เสรมิดนตรไีทย ดนตรพีืน้เมอืง 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 80,000

รวม 16 620,000 16 620,000 16 620,000 16 620,000 16 2,480,000

7) ยทุธศำสตร ์การพัฒนาดา้นการบรหิาร
จัดการองคก์ร และกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

7.1 แนวทางการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ ี 11 3,280,000 11 3,280,000 11 3,280,000 11 3,280,000 11 13,120,000

7.2 แนวทางการพัฒนา เพิม่ชอ่งทางในการ
รับรูข้อ้มลูขา่วสารใหแ้กป่ระชาชน

4 410,000 4 410,000 4 410,000 4 410,000 4 1,640,000

รวม 15 3,690,000 15 3,690,000 15 3,690,000 15 3,690,000 15 14,760,000

8) ยทุธศำสตร ์การพัฒนาดา้นการสง่เสรมิ
อาชพีและการพัฒนาเกษตรอนิทรยี์

8.1 แนวทางการพัฒนาระบบและเพิม่
ศกัยภาพการผลติ  ผลผลติดา้นเกษตรอนิทรยี์

6 160,000 6 160,000 6 160,000 6 160,000 6 640,000

8.2 แนวทางการสรา้งความเขม้แข็งดา้นการ
เกษตรกรรม

10 110,000 10 110,000 10 110,000 10 110,000 10 440,000

รวม 16 270,000 16 270,000 16 270,000 16 270,000 16 1,080,000

บญัชสีรปุโครงกำรพฒันำ

แผนพฒันำทอ้งถ ิน่ส ีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบำลต ำบลครบรุใีต ้ อ ำเภอครบรุ ี จงัหวดันครรำชสมีำ

ยทุธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม  4  ปี 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) 
9) ยทุธศำสตร ์การพัฒนาดา้นสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย์9.1 แนวทางการพัฒนาคณุภาพชวีติและการ
สงัคมสงเคราะหเ์ด็ก สตร ีคนชรา ผูด้อ้ยโอกาส
 และผูต้ดิเชือ้ HIV

34 17,482,000 34 17,482,000 34 17,482,000 34 17,482,000 34 69,928,000

รวม 34 17,482,000 34 17,482,000 34 17,482,000 34 17,482,000 34 69,928,000

10) ยทุธศำสตร ์การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
และการกฬีา10.1 แนวทางดา้นสาธารณสขุ การสรา้ง
สขุภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกนัและ
ควบคมุโรคตดิตอ่ โรคระบาดและโรคไมต่ดิตอ่

16 4,054,000 16 4,054,000 16 4,054,000 16 4,054,000 16 16,216,000

10.2 แนวทางการสง่เสรมิ สนับสนุนดา้นกฬีา 17 57,229,500 17 57,229,500 17 57,229,500 17 57,229,500 17 228,918,000

รวม 33 61,283,500 33 61,283,500 33 61,283,500 33 61,283,500 33 245,134,000

11) ยทุธศำสตร ์การพัฒนาดา้นการ
ทอ่งเทีย่วและนันทนาการ 11.1 แนวทางการพัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิ
นเิวศน์ ศลิปวัฒนธรรม ประเพณีทอ้งถิน่ ภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่

3 1,250,000 3 1,250,000 3 1,250,000 3 1,250,000 3 5,000,000

รวม 3 1,250,000 3 1,250,000 3 1,250,000 3 1,250,000 3 5,000,000

บญัชสีรปุโครงกำรพฒันำ

แผนพฒันำทอ้งถ ิน่ส ีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบำลต ำบลครบรุใีต ้ อ ำเภอครบรุ ี จงัหวดันครรำชสมีำ

ยทุธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม  4  ปี 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) 
12) ยทุธศำสตร ์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ 

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มให ้
เกดิความสมดลุอยา่งยัง่ยนื

12.1 แนวทางการจัดการ การบ ารงุรักษา และ
การเพิม่พืน้ทีป่่าไม ้การใชป้ระโยชนจ์ากป่าไม ้
 ทีด่นิ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

6 290,000 6 290,000 6 290,000 6 290,000 6 1,160,000

12.2 แนวทางการจัดการขยะมลูฝอยสิง่ปฏกิลูและน ้าเสยีในชมุชน3 30,000 3 30,000 3 30,000 3 30,000 3 120,000

12.3 แนวทางการจัดการสิง่แวดลอ้มและ
มลพษิตา่ง ๆ ในทอ้งถิน่และชมุชน

7 150,000 7 150,000 7 150,000 7 150,000 7 600,000

รวม 16 470,000 16 470,000 16 470,000 16 470,000 16 1,880,000

รวมท ัง้ส ิน้ 527 424,414,820 527 424,414,820 527 424,414,820 527 424,414,820 527 1,697,659,280

บญัชสีรปุโครงกำรพฒันำ

แผนพฒันำทอ้งถ ิน่ส ีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบำลต ำบลครบรุใีต ้ อ ำเภอครบรุ ี จงัหวดันครรำชสมีำ

ยทุธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม  4  ปี 



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู ่

5.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา

5.2 สง่เสรมิกจิการโรงเรยีน

      - แผนงานการศกึษา

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 อดุหนุน

คา่อาหาร

กลางวันส าหรับ

เด็กนักเรยีน

เพือ่ใหเ้ด็ก

ไดรั้บอาหาร

ครบ 5 หมู ่มี

สขุภาพ

รา่งกายที่

สมบรูณ์

แข็งแรงจาก

การรับประทาน

อาหารกลางวัน

อดุหนุนคา่อาหาร

กลางวันส าหรับ

เด็กนักเรยีนสงักดั

 สพฐ. ในเขต

รับผดิชอบ จ านวน

 5 แหง่ จ านวน

เด็กนักเรยีน 470 

คน ๆ ละ 20 บาท 

จ านวน 200 วัน

1,880,000 1,880,000 1,880,000 1,880,000 เด็กไดรั้บ

 ประทาน

อาหาร

ครบ 5 หมู่

 มสีขุภาพ

รา่งกาย

แข็งแรง

เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 80

เด็ก

นักเรยีน

มพีลา

มยัที่

สมบรูณ์

แข็งแรง

กอง

การศกึษา

ร.ร.บา้น

หนองโสน, 

ร.ร.บา้น

สระผักโพด

 , ร.ร.บา้น

ซบักา้น 

เหลอืง, 

ร.ร.บา้นคร

บรุ,ี ร.ร.

บา้นหนอง

หวา้

1 โครงการ 1,880,000 1,880,000 1,880,000 1,880,000

ที่

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่2 การพฒันาการศกึษา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั อดุหนนุองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

หนว่ยงาน

ที่

รบัผดิชอ

บ

หนว่ยงาน

ทีข่อรบั

เงนิอดุหนนุ

โครงการ วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณทีผ่า่นมา

ตวัชีว้ดั 

(KPI)

ผลลพัธ์

ทีค่าด

วา่จะ

ไดร้บั

รวม



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู ่

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของอปท.ในเขตจงัหวดัที ่7  การพฒันาการทอ่งเทีย่ว ศาสนาวฒันธรรมประเพณี และกฬีา

6. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นศลิป วฒันธรรม ขนมธรรมเนยีม จารตีประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่

 6.1 การอนรุกัษป์ระเพณืวฒันธรรมทอ้งถ ิน่ การสนบัสนนุและสง่เสรมิใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่จดักจิกรรมทางพระพทุธศาสนา

      - แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 อดุหนุน

โครงการรัฐพธิี

เพือ่สง่เสรมิ

การจัดกจิกรรม

งานรัฐพธิตีา่ง ๆ

 เชน่  12 สงิหา

,13 ต.ค. 28 

ก.ค.และวันปิ

ยะมหาราช

ประชาชนใน

ต าบลครบรุใีต ้

และสว่นราชการ

ปกครองอ าเภอ

20,000 20,000 20,000 20,000 การ

ด าเนนิงาน

บรรลผุล

ส าเร็จ 

รอ้ยละ 80

สง่เสรมิ

งานรัฐพธิี

ส านักปลัด ทีท่ าการ

ปกครอง

อ าเภอครบรุี

1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณทีผ่า่นมา

ตวัชีว้ดั 

(KPI)

ผลลพัธ์

ทีค่าด

วา่จะ

ไดร้บั

หนว่ยงาน

ที่

รบัผดิชอ

บ

หนว่ยงาน

ทีข่อรบั

เงนิอดุหนนุ

ส าหรบั อดุหนนุองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

รวม



7.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการองคก์ร และกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

7.1 การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

      - แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการศนูย์

รวมขอ้มลู

องคก์ร

ปกครองสว่น

ทอ้งถิน่และ

ศนูยข์อ้มลู

ขา่วสารการ

จัดซือ้หรอืจัด

จา้งของ

องคก์ร

ปกครองสว่น

เพือ่เป็น

คา่ใชจ้า่ยใน

การด าเนนิการ

ศนูยร์วมขอ้มลู

องคก์ร

ปกครองสว่น

ทอ้งถิน่และ

ศนูยข์อ้มลู

ขา่วสารการ

จัดซือ้หรอืจัด

จา้งของอปท. 

เพือ่ใหม้วีัสดุ

อปุกรณ์เครือ่งใช ้

ในส านักงาน

ส าหรับการ

ปฏบิัตงิานของ

ศนูยฯ์อยา่ง

เพยีงพอ

10,000 10,000 10,000 10,000 การ

ด าเนนิงาน

มี

ประสทิธภิา

พบรรลุ

ผลส าเร็จ 

รอ้ยละ 80

อปท.มี

สถานที่

กลางใน

การ

จัดซือ้

หรอืจัด

จา้งที่

โปรง่ใส 

เป็นธรรม

ส านักปลัด องคก์าร

บรหิารสว่น

ต าบลแชะ

1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000

โครงการ วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณทีผ่า่นมา

ตวัชีว้ดั 

(KPI)

ผลลพัธ์

ทีค่าด

วา่จะ

ไดร้บั

หนว่ยงาน

ที่

รบัผดิชอ

บ

หนว่ยงาน

ทีข่อรบั

เงนิอดุหนนุ

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่6 สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยและความม ัน่คงของบา้นเมอืง  

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่8 การบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั อดุหนนุองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

รวม

ที่



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู ่

9.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและความม ัน่คงของมนษุย์

9.1 การพฒันาคณุภาพชวีติ และการสงัคมสงเคราะหเ์ด็ก สตร ีคนชรา ผูด้อ้ยโอกาส และผูต้ดิเชือ่ HIV 

       - แผนงานสงัคมสงเคราะห์

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 เงนิสงเคราะห์

เบีย้ยงัชพี

ผูส้งูอายุ

เพือ่เป็นการ

สงเคราะหเ์บีย้

ยงัชพีใหแ้ก่

ผูส้งูอายุ

ผูส้งูอายทุีม่อีาย ุ

60 ปีขึน้ไป จา่ย

อตัรารายเดอืน

แบบขัน้บันได

9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 ผูส้งูอายุ

ไดรั้บ

สทิธิ

ประโยชน ์

รอ้ยละ 

100

ผูส้งูอายุ

ได ้รับ

การดแูล

 มคีวาม

เป็น อยู่

ทีด่ขี ึน้

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

ผูส้งูอายทุี่

ข ึน้ทะเบยีน

ในต าบล

2 เงนิสงเคราะห์

เบีย้ยงัชพีคน

พกิาร

เพือ่เป็นการ

สงเคราะหเ์บีย้

ยงัชพีใหแ้ก่

คนพกิาร

คนพกิาร จ านวน 

250 ราย ๆ ละ 

800 บาทตอ่เดอืน

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 คนพกิาร

ไดรั้บ

สทิธิ

ประโยชน ์

รอ้ยละ 

คนพกิาร

ได ้รับ

การดแูล

 มคีวาม

เป็น อยู่

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

คนพกิารที่

ข ึน้ทะเบยีน

ในต าบล

3 เงนิสงเคราะห์

เบีย้ยงัชพี

ผูป่้วยเอดส์

เพือ่เป็นการ

สงเคราะหเ์บีย้

ยงัชพีใหแ้ก่

ผูป่้วยเอดส์

ผูป่้วยโรคเอดสท์ี่

แพทยไ์ดรั้บรอง

และวนิจิฉัยแลว้ 

จ านวน 30 ราย ๆ 

ละ 500 บาทตอ่

เดอืน

180,000 180,000 180,000 180,000 ผูป่้วย

เอดส ์

ไดรั้บ

สทิธิ

ประโยชน ์

รอ้ยละ 80

ผูป่้วย

เอดส์

ไดรั้บ

การดแูล

 มคีวาม

เป็นอยู่

ทีด่ขี ึน้

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

ผูป่้วยโรค

เอดสท์ีข่ ึน้

ทะเบยีนใน

ต าบล

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 การพฒันาสงัคม  

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณทีผ่า่นมา
ตวัชีว้ดั 

(KPI)

ผลลพัธ์

ทีค่าด

วา่จะ

ไดร้บั

หนว่ยงาน

ที่

รบัผดิชอ

บ

หนว่ยงาน

ทีข่อรบั

เงนิอดุหนนุ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั อดุหนนุองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู ่

9.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและความม ัน่คงของมนษุย์

9.1 การพฒันาคณุภาพชวีติ และการสงัคมสงเคราะหเ์ด็ก สตร ีคนชรา ผูด้อ้ยโอกาส และผูต้ดิเชือ่ HIV 

       - แผนงานสงัคมสงเคราะห์

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

4 เงนิสงเคราะห์

ผูด้อ้ยโอกาส

และครอบครัว

ผูม้รีายไดน้อ้ย

และผูไ้รท้ีพ่ ึง่

เพือ่เป็นการ

สงเคราะหเ์บีย้

ยงัชพีใหแ้ก่

ผูด้อ้ยโอกาส

และครอบครัว

ผูม้รีายไดน้อ้ย

และผูไ้รท้ีพ่ ึง่

ผูด้อ้ยโอกาสและ

ครอบครัวผูม้ี

รายไดน้อ้ยและผู ้

ไรท้ีพ่ ึง่ ในต าบล 

จ านวน 16 ราย ๆ 

ละ 2,000 บาท

32,000 32,000 32,000 32,000 ผูด้อ้ยโอก

าสผูม้ี

รายได ้

นอ้ยผูไ้ร ้

ทีพ่ ึง่  

ไดรั้บการ

ดแูล รอ้ย

ละ 80

ผูด้อ้ยโอ

กาสผูม้ี

รายได ้

นอ้ยผู ้

ไรท้ีพ่ ึง่

ไดรั้บ

การดแูล

 มคีวาม

เป็นอยู่

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

ผูด้อ้ยโอกา

สและผูม้ี

รายไดน้อ้ย

และผูไ้รท้ี่

พึง่

5 เงนิสมทบการ

สง่เสรมิ

กองทนุ

สวัสดกิาร

ชมุชน

ต าบลครบรุใีต ้

เพือ่สง่เสรมิ

กจิกรรมของ

กองทนุ

สวัสดกิาร

ชมุชน

ต าบลครบรุใีต ้

กองทนุสวัสดกิาร

ชมุชนต าบลครบรุี

ใต ้

160,000 160,000 160,000 160,000 สง่เสรมิ

กจิกรรม

ของ

กองทนุฯ 

รอ้ยละ 80

กองทนุ

สวัสดกิาร

ชมุชน

เกดิ

ความ

เขม้แข็ง

กอง

สวัสดกิาร

สงัคม

กองทนุ

สวัสดกิาร

ชมุชน

ต าบลครบรุี

ใต ้

5 โครงการ 12,272,000 12,272,000 12,272,000 12,272,000

งบประมาณทีผ่า่นมา
ตวัชีว้ดั 

(KPI)

ผลลพัธ์

ทีค่าด

วา่จะ

ไดร้บั

หนว่ยงาน

ที่

รบัผดิชอ

บ

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 การพฒันาสงัคม  

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั อดุหนนุองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา

หนว่ยงาน

ทีข่อรบั

เงนิอดุหนนุ

รวม



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 4  พฒันาสงัคมคณุภาพทีท่ ัว่ถงึและย ัง่ยนืเพือ่สูก่ารเป็นเมอืงทีน่า่อยู ่

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพฒันาสาธารณสขุ   

10.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสขุและการกฬีา

10.1 การสาธารณสขุ การสรา้งสขุภาพ การรกัษาพยาบาล การป้องกนัและควบคมุโรคตดิตอ่/โรคระบาดและโรคไมต่ดิตอ่

       - แผนงานสาธารณสขุ

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 เงนิสมทบ

กองทนุ

หลักประกนั

สขุภาพใน

ระดับทอ้งถิน่

เพือ่สมทบ

กองทนุ

หลักประกนั

สขุภาพ  

(สปสช.) 

ต าบลครบรุใีต ้

เพือ่สง่เสรมิ

และสนับสนุน

การด าเนนิงาน

ของกองทนุฯ

ตัง้สมทบ

งบประมาณ รอ้ย

ละ 60

207,000 207,000 207,000 207,000 ประชาชน

ไดรั้บการ

บรกิาร

ดา้น

สาธารณสุ

ขเพิม่ 

รอ้ยละ 80

ประชาชน

ไดรั้บ

บรกิาร

ดา้น

สาธารณสุ

ขทีท่ั่วถงึ

 เพยีงพอ

ส านักปลัด สปสช.

1 โครงการ 207,000 207,000 207,000 207,000รวม

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณทีผ่า่นมา

ตวัชีว้ดั 

(KPI)

ผลลพัธ์

ทีค่าด

วา่จะ

ไดร้บั

หนว่ยงาน

ที่

รบัผดิชอ

บ

หนว่ยงาน

ทีข่อรบั

เงนิอดุหนนุ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั อดุหนนุองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน

เทศบาลต าบลครบรุใีต ้ อ าเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา



1.1  ก่อสรา้ง  ปรบัปรุงบ ารุงรกัษาซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ท่อระบายน ้า ทางระบายน ้าในต าบล

2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

1 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยางแอส

ฟัลตกิคอนกรตี 

เช ือ่มระหวา่งบา้น

หนองหวา้ หมู่ที ่7 

ต าบลครบรุใีต ้ถงึ

บา้นดอนแสนสขุ 

หมู่ที ่3  ต าบลครบรุ ี

เพือ่ใหป้ระชาชนมี

ถนนส าหรบัใชใ้น

การคมนาคม ได ้

อยา่งสะดวกขึน้

ถนนลาดยางแอส

ฟัลตกิ กวา้ง 6 เมตร

 ยาว 2,800 เมตร 

หรอืคดิเป็นพืน้ที่

กอ่สรา้ง

ถนนลาดยางแอส

ฟัลตกิไม่นอ้ยกวา่ 

16,800 ตร.ม.

8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ยละ

 80อบุตัเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ 

80

ประชาชน

ต าบลครบรุ ี

ใตแ้ละต าบล

ขา้ง เคยีงมี

เสน้ทางการ

คมนาคมที่

สะดวกรวดเรว็

 ลดการเกดิ

อบุตัเิหตุ

อบจ.

ผลลพัธท์ี่

คาดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผดิชอบ

งบประมาณทีผ่่านมา
ตวัชีว้ดั 

(KPI)

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการคา้เพือ่เป็นศูนยก์ลางความเจรญิของภาคอสีานและรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

เทศบาลต าบลครบุรใีต ้ อ าเภอครบุร ี จงัหวดันครราชสมีา

- ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

      - แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)



2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

2 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยางแอส

ฟัลตกิคอนกรตี 

เช ือ่มระหวา่งบา้น

ซบักา้นเหลอืง หมู่ที่

 4  และบา้นหนอง

หวา้ หมู่ที ่7 

ต าบลครบรุใีต ้ถงึ

บา้นดอนแสนสขุ 

หมู่ที ่3  ต าบลครบรุ ี

เพือ่ใหม้ถีนนส าหรบั

ใชใ้นการคมนาคม 

ไดอ้ยา่งสะดวก

ถนนลาดยางแอส

ฟัลตกิ กวา้ง  6  

เมตร ยาว 2,950 

เมตร หรอืคดิเป็น

พืน้ทีก่อ่สรา้ง

ถนนลาดยางแอส

ฟัลตกิไม่นอ้ยกวา่ 

17,700  ตร.ม

8,850,000 8,850,000 8,850,000 8,850,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ยละ

 80อบุตัเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ 

80

ประชาชน

ต าบลครบรุ ี

ใตแ้ละต าบล

ขา้ง เคยีงมี

เสน้ทางการ

คมนาคมที่

สะดวกรวดเรว็

 ลดการเกดิ

อบุตัเิหตุ

อบจ.

3 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนหนิคลกุภายใน

บา้นหนองหวา้ หมู่ที่

 7 ต าบลครบรุใีต ้

เช ือ่มบา้นหนองใหญ่

 หมู่ที ่10 ต าบลครบรุ ี

เพือ่ใหป้ระชาชนมี

ถนนส าหรบัใชใ้น

การคมนาคม ได ้

อยา่งสะดวกขึน้

ถนนหนิคลกุ กวา้ง 

8 เมตร ยาว 500  

เมตร หนา 0.15 

เมตร หรอืคดิเป็น

พืน้ทีก่อ่สรา้งถนน

หนิคลกุไม่นอ้ยกวา่ 

4,000 ตร.ม.

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ยละ

 80อบุตัเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ 

80

ประชาชน

ต าบลครบรุ ี

ใตแ้ละต าบล

ขา้ง เคยีงมี

เสน้ทางการ

คมนาคมที่

สะดวกรวดเรว็

 ลดการเกดิ

อบุตัเิหตุ

อบจ.

ผลลพัธท์ี่

คาดว่าจะ

ไดร้บั

งบประมาณทีผ่่านมา
ตวัชีว้ดั 

(KPI)
ที่ โครงการ

หน่วยงานที่

รบัผดิชอบ
วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)



2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

4 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนหนิคลกุเชือ่ม

ระหวา่งบา้นหนอง

หวา้ หมู่ที ่7 

ต าบลครบรุใีต ้ถงึ

บา้นโกรกส าโรง ม.4

 ต าบลครบรุ ี

เพือ่ใหป้ระชาชนมี

ถนนส าหรบัใชใ้น

การคมนาคม ได ้

อยา่งสะดวกขึน้

ถนนหนิคลกุ กวา้ง 

4 เมตร ยาว 3,000  

เมตร หรอืคดิเป็น

พืน้ทีก่อ่สรา้งถนนค

สล.ไม่นอ้ยกวา่ 

12,000 ตร.ม.

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ยละ

 80อบุตัเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ 

80

ประชาชน

ต าบลครบรุ ี

ใตแ้ละต าบล

ขา้ง เคยีงมี

เสน้ทางการ

คมนาคมที่

สะดวกรวดเรว็

 ลดการเกดิ

อบุตัเิหตุ

อบจ.

5 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตีเสรมิ

เหล็กเชือ่มระหวา่ง

บา้นคุม้ครอง หมู่ที ่

15 ต าบลครบรุใีต ้

ถงึบา้นดอนแสนสขุ

 หมู่ที ่3  ต าบลครบรุ ี

เพือ่ใหม้ถีนนส าหรบั

ใชใ้นการคมนาคม 

ไดอ้ยา่งสะดวก

ถนนคสล.กวา้ง 6 

เมตร ยาว 300 เมตร

 หรอืคดิเป็นพืน้ที่

กอ่สรา้งถนนคสล.

ไม่นอ้ยกวา่ 1,800 

ตร.ม.

990,000 990,000 990,000 990,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ยละ

 80 อบุตัเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ 

80

ประชาชน

ต าบลครบรุ ี

ใตแ้ละต าบล

ขา้ง เคยีงมี

เสน้ทางการ

คมนาคมที่

สะดวกรวดเรว็

 ลดการเกดิ

อบุตัเิหตุ

อบจ.

ตวัชีว้ดั 

(KPI)

หน่วยงานที่

รบัผดิชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณทีผ่่านมา ผลลพัธท์ี่

คาดว่าจะ

ไดร้บั



2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

6 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยางแบบผวิ

เรยีบเชือ่มระหวา่ง

บา้นมาบพมิาน หมู่ที่

 9  ต าบลครบรุใีต ้

ถงึบา้นตลิง่ชนั ม.5 

ต าบลจระเขห้นิ

เพือ่ใหม้ถีนนส าหรบั

ใชใ้นการคมนาคม 

ไดอ้ยา่งสะดวก

ถนนลาดยางแบบผวิ

เรยีบ กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 3,000  เมตร 

หรอืคดิเป็นพืน้ที่

กอ่สรา้ง

ถนนลาดยางไม่นอ้ย

กวา่ 18,000 ตร.ม.

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ยละ

 80 อบุตัเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ 

80

ประชา

ชนต.ครบรุ ี

ใตแ้ละต าบล 

ขา้งเคยีงมี

เสน้ ทาง

คมนาคม

สะดวกรวดเรว็

 ลดการเกดิ

อบุตัเิหตุ

อบจ.

ผลลพัธท์ี่

คาดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผดิชอบ

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

โครงการ วตัถุประสงค ์

งบประมาณทีผ่่านมา
ตวัชีว้ดั 

(KPI)
ที่



2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

7 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตีเสรมิ

เหล็กบา้นคุม้ครอง 

หมู่ที ่15 ต าบลคร

บรุใีต ้เช ือ่มบา้น

ดอนแสนสขุ หมู่ที ่3

 ต าบลครบรุ ี

เพือ่ประโยชนใ์น

การคมนาคม ขน

ถา่ยสนิคา้เกษตร

ถนนคสล. กวา้ง 6 

เมตร ยาว 1,200 

เมตร หนาเฉลีย่ 

0.15 เมตร คดิเป็น

พืน้ทีก่อ่สรา้งถนน 

คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 

7,200 ตร.ม.

3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ยละ

 80 อบุตัเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ 

80

ประชาชน

ต าบลครบรุ ี

ใตแ้ละต าบล

ขา้งเคยีงมี

เสน้ทาง

คมนาคมที่

สะดวกรวดเรว็

 ลดการเกดิ

อบุตัเิหตุ

อบจ.

8 โครงการกอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตีเสรมิ

เหล็ก หมู่ที ่13 บา้น

สขุส าราญ ต าบลคร

บรุใีต ้เช ือ่มหมู่ที ่3 

บา้นจระเขห้นิ ต าบล

จระเขห้นิ

เพือ่ประโยชนใ์น

การคมนาคม  และ

การสญัจรไปมาได ้

โดยสะดวก

ถนนคสล. กวา้ง 5 

เมตร ยาว 250 เมตร

 หรอืคดิเป็นพืน้ที่

กอ่สรา้งถนน คสล.

ไม่นอ้ยกวา่ 1,250 

ตร.ม.

687,500 687,500 687,500 687,500 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ยละ

 80 อบุตัเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ 

80

ประชาชน

ต าบลครบรุ ี

ใตแ้ละต าบล

ขา้งเคยีงมี

เสน้ทาง

คมนาคม

สะดวก 

รวดเรว็ ลด

การเกดิ

อบุตัเิหตุ

อบจ.

ตวัชีว้ดั 

(KPI)

ผลลพัธท์ี่

คาดว่าจะ

ไดร้บั

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

หน่วยงานที่

รบัผดิชอบ

งบประมาณทีผ่่านมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์



2561 2562 2563 2564

บาท บาท บาท บาท

9 โครงการกอ่สรา้ง

ถนน ลาดยางแอล

ฟัลตกิคอนกรตีบา้น

คุม้เจรญิ หมู่ที ่14 

ต.ครบรุใีต ้ เช ือ่ม

ระหวา่งบา้นมาบ

พมิาน หมู่ที ่9 

ต าบลครบรุใีต ้ถงึ

เพือ่ความสะดวกใน

การคมนาคม

ถนนลาดยางแอล

ฟัสตกิคอนกรตีกวา้ง

 8 เมตร ยาว 4,600 

 เมตร หรอืคดิเป็น

พืน้ทีก่อ่สรา้ง

ถนนลาดยางแบบผวิ

เรยีบไม่นอ้ยกวา่ 

36,800 ตร.ม.

9,200,000 9,200,000 9,200,000 9,200,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ยละ

 80 อบุตัเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ 

80

ประชาชน

ต าบลครบรุ ี

ใตแ้ละต าบล

ขา้งเคยีงมี

เสน้ทางการ

คมนาคมที่

สะดวกรวดเรว็

 ลดการเกดิ

อบจ.

10 โครงการกอ่สรา้ง

ถนน ลาดยางแอส

ฟัลตกิคอนกรตีบา้น

หนองโสน หมู่ที ่1 

ต.ครบรุใีต ้ เช ือ่ม

ระหวา่งบา้นคลอง

ยาง หมู่ที ่3 

ต าบลครบรุใีต ้ถงึ

บา้นใหม่มูลบนหมู่ที ่

12 ต าบลจระเขห้นิ

เพือ่ความสะดวกใน

การคมนาคม

ถนนลาดยางแอล

ฟัลตกิ คอนกรตี 

ชว่งที ่1กวา้ง 5 

เมตร ชว่งที ่2 กวา้ง

 6 เมตร ยาว 1,300 

 เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชน

เดนิทาง

สะดวกรอ้ยละ

 80 อบุตัเิหตุ

ลดลงรอ้ยละ 

80

ประชาชน

ต าบลครบรุ ี

ใตแ้ละต าบล

ขา้งเคยีงมี

เสน้ทางการ

คมนาคมที่

สะดวกรวดเรว็

 ลดการเกดิ

อบุตัเิหตุ

อบจ.

10 โครงการ 39,897,589 39,897,589 39,897,589 39,897,589

ที่
หน่วยงานที่

รบัผดิชอบ

ตวัชีว้ดั 

(KPI)

ผลลพัธท์ี่

คาดว่าจะ

ไดร้บั

รวม

โครงการ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณทีผ่่านมา



ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ

ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับพันธะกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
หรือไม่และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใดโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประเมินผลโครงการ
พัฒนาตามที่ได้ด าเนินการดังนี้ 

1.1)การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนก าหนดแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์แผนและกลยุทธ์ที่ก าหนด 
2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
3) ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
4) ประสิทธิภาพเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ในการประเมิน

ประสิทธิภาพ 
5) ประสิทธิผลเป็นการศึกษาผลที่ได้รับ 
6) ผลลัพธ์และผลผลิตเป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่

ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรือ

อาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวัดความส า เร็จหรือ
ความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ
จะพิจารณา 

1.2)การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ 
2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล 
3) การประเมินผลกระทบ 

ขั้นตอนที่2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด า เนินการการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนดโดย
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 



ขั้นตอนที่3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด า เนินการการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่
ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

ขั้นตอนที่4 รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัดพร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่าง
น้อยปีละ1 ครั้ง 

ขั้นตอนที่5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นชอบหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 

1.2 ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ. 2548

หมวด6การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาข้อ28ข้อ29ข้อ30และข้อ31เพ่ิมเติม(ฉบับที่๒)2559ถึง(ฉบับ
ที๓่)2561 

ข้อ28ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกรรมการตามข้อ28ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได ้

ข้อ29คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ข้อ30องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมดาเนิน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างข้อก าหนดขอบข่ายและ

รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
 (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 



(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ข้อ31เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสมวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้ 

(1) ก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) สร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล 
(3) เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา

ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางวิธีการและเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล 
(4) ประชุมชี้แจงแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือ

จัดเตรียมข้อมูลส าหรับรองรับการประเมินก่อนลงพ้ืนที่จริง 
(5) ลงพ้ืนที่ส าหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด 
(6) ประชุมส าหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวทาง

และวิธีการที่ก าหนด 

1.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดเครื่องมือที่ใช้

ในการติดตามประเมินผลดังนี้ 
1. การใช้แบบสอบถาม 
2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม 
3. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
 (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF)) 



(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1)–(10) หรือ

เป็นแบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาของเทศบาลต าบลครบุรี ใต้  ได้มีการน าเทคนิคSWOT มา
ใช้ประกอบในการพิจารณา  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ โดยได้พิจารณา
จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของเทศบาลต าบลครบุรีใต้  รวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนเพ่ือพิจารณา
ศักยภาพของแต่ละยุทธศาสตร์ 

3.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา โดยใช้การวิเคราะห์แบบ SWOT ของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
 จุดแข็ง (S:Strength) 

1. มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก เป็นเส้นทางเชื่อมผ่านไปยังต าบลหรืออ าเภอใกล้เคียงได้โดยง่าย เช่น
อ าเภอปักธงชัย อ าเภอโชคชัย รวมถึงเชื่อมต่อถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (พนมสารคาม -
นครราชสีมา) ท าให้มีการสัญจรไป-มาอย่างหนาแน่นทั้งการเดินทางและการขนส่งสินค้า 

2. ตั้งอยู่ไม่ห่างจากตัวอ าเภอมากนัก ท าให้การเดินทางเพ่ือติดต่อราชการและท ากิจกรรมต่างๆ ใน
ตัวอ าเภอเป็นไปได้โดยสะดวก 

3. มีศาสนสถานที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป คือวัดครบุรี(วัดหลวงปู่นิล อิสสฺริโก) 
4. เป็นที่ตั้งของปราสาทหิน “ปรางค์ครบุรี” ศิลปกรรมแบบขอมโบราณ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ

ศึกษาทางประวัติศาสตร์ ด้านโบราณสถานของผู้สนใจทั่วไป 
5. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ที่ส าคัญ คือเขาคอกช้าง และป่าชุมชนบ้านมาบ

พิมาน ซึ่งมีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามหลายแห่ง 
6. เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ บ้านคอกช้าง เพ่ือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติแห่งขุนเขา 

สวนผลไม้และวิถีชีวิตของคนพ้ืนที่ 
7. เป็นแหล่งผลิตพืชไร่ที่ส าคัญ คือมันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน 
8. พ้ืนที่เกษตรส่วนหนึ่งอยู่ในเขตชลประทานและล าน้ ามูล จึงเป็นแหล่งผลิตข้าวที่อุดมสมบูรณ์ 
9. ผู้น าเข้มแข็ง สามัคคี มีเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 



10. หน่วยปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและน าเอาข้อเสนอแนะไปประกอบการก าหนดนโยบายการบริหารราชการ 

11. กลุ่มกองทุนหมู่บ้านต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง 
12. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบลที่มีคุณภาพ ได้รับรางวัลดีเด่นจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ 

จึงเป็นสถานศึกษาที่ช่วยสร้างพ้ืนฐานทางการศึกษาท่ีดีให้กับเด็กเล็กในต าบล 
13. มีทุนทางสิ่งแวดล้อม คือทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ าธรรมชาติ สภาพอากาศ แสงแดด อุณหภูมิ

และพ้ืนดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร 
14. มีความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุ์พืชพ้ืนเมือง-พันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง สมุนไพรและจุลินทรีย์ที่

สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
15. มีทุนทางสังคมสูง เช่น วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดียังคงมีอยู่ในสังคมของผู้สูงอายุ 
16. คนในชุมชนมีการเกื้อกูลกันอยู่ในระดับที่ดี 
17. มีภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นงานจักสาน, การแปรรูป -การถนอมอาหาร, ศิลปวัฒนธรรม, การ

ประดิษฐ์เครื่องมือจับสัตว์น้ า, การประดับผ้าในงานพิธี และงานฝีมือแกะสลักภาพนูนต่ าจากตอไม้, ช่าง
ประติมากรรมประดับโบสถ์/ศาลาวัด 

18. มีผลิตภัณฑ์ “น้ ามันเหลืองหมอสมนึก” เป็นสินค้าโอทอป ระดบั 3 ดาว ที่มีชื่อเสียงของต าบล 
19. มีแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ไกลจากชุมชนมากนัก แรงงานในต าบลสามารถเดินทางไป

ท างานเพ่ือสร้างรายได้และอาชีพให้กับตัวเองได้ 
20. มีกิจการค่ายลูกเสือและโรงแรม-บ้านพักตากอากาศในพ้ืนที่ (พีเอส แคมป์) สามารถรองรับคณะ

อบรม, เด็ก-เยาวชน-คณะลูกเสือ-และผู้สนใจจากองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วไป 
จุดอ่อน (W:Weakness) 
1. ประชาชนมีระดับการศึกษาเฉลี่ยค่อนข้างต่ า คือระดับประถมศึกษา 
2. พ้ืนที่ปกครองกว้าง มีหลายหมู่บ้าน เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาให้ทั่วถึง 
3. เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน เพราะท่ีดินอยู่ในพ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติ 
4. ปัญหาเยาวชนหลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์ชอบความทันสมัย หลงลืมวัฒนธรรมของตัวเอง มี

ค่านิยมเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรมเกาหลี ญี่ปุ่น 
5. ค่านิยมหลงกระแสบริโภคนิยม สนใจสินค้าฟุ่มเฟือย เลียนแบบโฆษณา ยึดถือดาราและผู้มี

ชื่อเสียงเป็นแบบอย่างการบริโภคโดยไม่ค านึงถึงความคุ้มค่าสอดคล้องกับความต้องการและสภาพความเป็นอยู่
ตลอดจนฐานะของตนเอง เช่นโทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งตัว รถจักรยานยนต์ เครื่องเสียง โทรทัศน์ อา
หารฟ๊าดฟูดส์ รวมถึงร้านสะดวกซ้ือและอ่ืน ๆ  

6. ปัญหาหนี้สินภาคประชาชนจากการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ใช้เงินเกินรายได้ ขาดการวางแผนการใช้
จ่ายเงิน 

7. มีการใช้สารเคมีเพ่ือการผลิตทางการเกษตรจ านวนมาก ทั้งปุ๋ยเคมี และสารเคมีประเภทยาปราบ
ศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง ท าให้ต้นทุนสูง และปัญหาสารพิษตกค้างในร่างกายท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภค 

8. เกษตรกรไม่มีอ านาจต่อรอง ราคาผลผลิตและปัจจัยการผลิต ส่วนใหญ่ถูกก าหนดโดยพ่อค้า 
9. การรวมกลุ่มอาชีพต่าง  ๆเป็นไปแบบหลวม ๆ ไม่เหนียวแน่นท าให้การรวมกลุ่มไม่ยั่งยืน 
10. เยาวชนไม่สนใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเท่าที่ควร ส่วนใหญ่ให้ความสนใจเรื่องเพศตรงข้าม

และการมีคู ่
11. ปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งทุกระดับ 
12. ประชาชนขาดจิตส านึกประชาธิปไตย 
13. พ้ืนที่บางส่วนมีปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมซ้ าซาก ท าให้ผลผลิตเกษตรเสียหาย 



โอกาส (O:Opportunity) 
1. เป็นต าบลขนาดใหญ่ มีประชากรมาก ท าให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางส าหรับ

การพัฒนาต าบลมากกว่าต าบลข้างเคียง 
2. มีรถขนส่งสินค้า นักเดินทางและนักท่องเที่ยวผ่านเส้นทางระหว่างต าบลจ านวนมาก มีโอกาส

พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการค้าส าหรับนักเดินทาง 
3. มีสถาบันทางการเงินที่เข้มแข็งส าหรับเป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพที่ครอบคลุมทั่วถึง

เพียงพอ เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
4. มีแหล่งเงินทุนส าหรับการพัฒนาจากภาครัฐ เช่น งบประมาณพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน (SML) 

กองทุนหมู่บ้านที่มีแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
5. สังคมไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาและให้ความส าคัญด้านการเกษตรส่งผลให้การเกษตร

ของประเทศมีโอกาสพัฒนาได้มากข้ึน 
6. มีศูนย์พัฒนาตามแนวพระราชด าริจ านวนมากในทุกภาคของประเทศ ท าให้เกษตรกรสามารถเข้า

ศึกษาเพ่ือหาความรู้และแนวทางในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของตนเอง 
7. นโยบายในการสร้างครัวของโลก ท าให้แนวโน้มผลผลิตเกษตรมีโอกาสขยายตัวมากขึ้น 
8. มีแหล่งรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่อยู่ใกล้เคียง เช่นโรงงานน้ าตาลครบุรี รองรับผลผลิตอ้อย, 

โรงงานแป้งมันส าปะหลัง บริษัทเยนเนอรอลสตาร์ส,โรงงานผลิตเอทานอล, โรงแป้งเอ่ียมเฮงและลานมันต่างๆ  
ส าหรับรองรับผลผลิตมันส าปะหลังในพ้ืนที่ 

9. มีผู้ประกอบการร้านค้าขนาดเล็กในต าบลใกล้เคียง เปิดกิจการรับซื้อผลผลิตข้าว และมัน
ส าปะหลังจากเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเปิดรับซื้อตลอดทั้งปีเป็นช่องทางในการจ าหน่ายผลผลิตมากข้ึน 

10. มีการขยายตัวของการให้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน ของบริษัททีโอที (มหาชน)จ ากัด ท าให้การ
ติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความสะดวก ประชาชนสามารถติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือรับข้อมูลข่าวสารจากทั่ว
โลกได้มากขึ้น 

11. ผลผลิตข้าวมีราคาดี รัฐบาลให้ความส าคัญกับการรับจ าน า ท าให้เกษตรกรมีโอกาสในการ
พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

12. มีความตื่นตัวในการส่งเสริมการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ท า
ให้เกษตรกรมีโอกาสในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตไปสู่แนวทางเกษตรอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุน สร้างความ
ปลอดภัยจากสารเคมีและพ่ึงพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนมากข้ึน 

13. มีนักวิชาการเกษตรประจ าต าบล ท าให้เกษตรกรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ได้รับค าแนะน า
และมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองมากขึ้น 

14. กระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ก าลังรุนแรงส่งผลให้การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ได้รับความสนใจ มีการสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนมากขึ้น 

15. กระแสแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับความสนใจจากสังคมทั่วไปมากขึ้น มีการเผยแพร่
จากสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีเริ่มมีการน้อมน ามาสู่การปฏิบัติกันมากขึ้น 

16. ประชาชนมีพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  
17. รัฐบาลให้การสนับสนุนและความส าคัญต่อการปกครองท้องถิ่นตามแผนก าหนดขั้นตอนการ

กระจายอ านาจ 
18. กระแสการสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมแซม-รักษา ช่วยลดปัญหาสุขภาพ 
19. ความนิยมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลครบุรีใต้ 
อุปสรรค (T:Treat) 



1. เทศบาลต าบลครบุรีใต้มีงบประมาณในการพัฒนาจ ากัดแม้จะได้มากกว่าต าบลข้างเคียงแต่ไม่
สมดุลกับขนาดพื้นที่ปกครองที่กว้างใหญ่ ท าให้การพัฒนาไม่ท่ัวถึงและทันต่อเหตุการณ์ 

2. ปัญหาการเมืองระดับประเทศไม่มีเสถียรภาพ การพัฒนาประเทศไม่มีความต่อเนื่องและขาด
เป้าหมายที่ชัดเจน ส่งผลถึงการพัฒนาต าบลต้องปรับตัวให้เข้ากับนโยบายของรัฐบาล 

3. แต่ละยุคสมัยอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจส่งผลให้นโยบายที่ก าหนดหรืองบประมาณที่ใช้ไปไม่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาหรือตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 

4. ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมีราคาสูงและมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี 
สารเคมีทางการเกษตร อุปกรณ์เกษตร วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ฯลฯ ท าให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้นตามไป
ด้วย 

5. เกษตรกรไม่มีอ านาจในการต่อรองและก าหนดราคาซื้อและขาย การก าหนดราคาขึ้นอยู่กับพ่อค้า
คนกลาง ท าให้เกษตรกรอยู่ในฐานะเสียเปรียบ ขายผลผลิตได้ในราคาต่ าแต่ซ้ือปัจจัยการผลิตราคาแพง 

6. น้ ามันเชื้อเพลิงมีราคาสูง ท าให้ต้นทุนในการคมนาคม-ขนส่งสินค้าเกษตร รวมถึงต้นทุนการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยการผลิตเพ่ิมสูงขึ้นด้วย เช่น ค่ารถไถ ค่ารถเก็บเกี่ยวผลผลิต ค่ารถบรรทุก ฯลฯ 

7. ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่ เช่น อ้อยและมันส าปะหลัง จะมีรถบรรทุกขนส่งอ้อยและมัน
ส าปะหลังขนาดใหญ่จ านวนมาก ผ่านเส้นทาง ท าให้ถนนช ารุดเสียหาย ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการ
ซ่อมแซมอยู่เสมอ 

8. ปัญหาภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ สภาพ
อากาศไม่เป็นไปอย่างถูกต้องตามฤดูกาล เกิดปัญหาน้ าท่วม ฝนแล้ง อากาศร้อนผิดปกติ  

9. ปัญหาระบบอุปถัมภ์ที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของคนในสังคม จนเป็นอุปสรรคส าหรับการพัฒนาที่เน้น
ความมีคุณธรรม ความโปร่งใสหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

10. กระแสบริโภคนิยม การหลงใหลในตัวบุคคล วัตถุนิยม และการเห่อเหิมวัฒนธรรมต่างชาติที่
ก าลังมาแรงอย่างขาดสติ จนลืมตัวตนที่แท้จริงของตนเองของคนในพื้นที่ 

11. ไม่สามารถจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะพ้ืนที่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติ 
 สรุปผลจากการวิเคราะห์ศักยภาพประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตของเทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ 

1. มีแหล่งน้ าส าหรับใช้ในการท าการเกษตรตลอดทั้งปี 
2. มีถนนส าหรับการคมนาคมที่สะดวก 
3. ประชาชนในท้องถิ่นขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและขาดการเข้าใจในระเบียบ 

กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
4. ผู้น าในท้องถิ่น  ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง  และขาดการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต  
6. นายกเทศมนตรีต าบลครบุรีใต้ ใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเข้ามา

ใช้ในการบริหารงาน 
 

 
 
 



4.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลครบุรีใต้  ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ มีความเห็นดังนี้ 

1. ควรเน้นการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน โดยก าหนดโครงการพัฒนาที่เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพ    
การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เงินทุนประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างรายได้กับประชาชนในต าบลมากขึ้น 

2. ควรเพิ่มการพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง 
3. ควรเร่งด าเนินโครงการต่าง ๆ ให้รวดเร็วขึ้น เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างทันกับความเดือดร้อนของประชาชน 
4. ควรเพิ่มการส่งเสริมทางด้านการเกษตรให้มากขึ้น 
 

 
 
 
 
 

 

 


