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1.ประวัติความเป็นมา  
กระทรวงมหาดไทย ได้ยกฐานะบางส่วนในต าบลกระโทก  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ขึ้นเป็น

สุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่  
30  สิงหาคม  2499  ให้เรียกว่า  "สุขาภิบาลโชคชัย  จังหวดันครราชสีมา"  ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล
โชคชัยเป็น "เทศบาลต าบลโชคชัย"  ตามพระราชบัญญัติ  เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542     
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542  โดยค าว่า  "โชคชัย"  เป็นชื่อที่ตั้งตามชื่อของอ าเภอ  ซ่ึงต้ังแต่เดิมชือ่ว่า  
"อ าเภอกระโทก" ขึ้นอยู่ในการปกครองของจังหวัดนครราชสีมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2486  ได้เปลี่ยนชื่ออ าเภอใหม่เพ่ือให้
มีความไพเราะและเป็นสิริมงคลว่า "อ าเภอโชคชัย"  ซึ่งเป็นที่พอใจของชาวโชคชัยโดยทั่วไป 
 ปัจจุบันเทศบาลต าบลโชคชัยตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ปกครองของอ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  อยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ  275  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา  ประมาณ 39  
กิโลเมตร และมีพ้ืนที่รวม 4.00  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,500 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ  0.94 ของพ้ืนที่อ าเภอ
โชคชัยภายในเขตการปกครองต าบลโชคชัยประกอบด้วยหมู่บ้าน จ านวน 19 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการ
ส าคัญ ได้แก ่ที่ว่าการอ าเภอโชคขัย สถานีต ารวจภูธรโชคชยั  โรงเรียนประจ าอ าเภอ ฯลฯ มีจ านวนพนักงานเทศบาล/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างที่ปฏิบัติราชการอยู่ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้นจ านวน 119  คน  
 

1.1 ด้านกายภาพ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 อาณาเขตและพื้นที่ติดต่อ 

ทิศเหนือจรด อบต.โชคชัย อ าเภอโชคชัย 
ทิศใต้จรด อบต.กระโทก อ าเภอโชคชัย 
ทิศตะวันออกจรด อบต.โชคชัย  และอบต.กระโทก อ าเภอโชคชัย 
ทิศตะวันตกจรด อบต.พลับพลา อ าเภอโชคชัย 
เขตการปกครอง  เทศบาลต าบลโชคชัย  มีเขตการปกครอง  2  ต าบล  ได้แก่  ต าบลโชคชัยและต าบล   

กระโทก  มีจ านวนชุมชนทั้งหมด  19  ชุมชน  ดังนี้ 
1.  ต าบลกระโทก  ประกอบด้วย 

หมู่ที่  1 บ้านศรีพุทธา   
หมู่ที่  4 บ้านโคกกระสังข์  (พ้ืนที่บางส่วน) 
หมู่ที่  6 บ้านโพธิ์เงิน  (พ้ืนที่บางส่วน) 
หมู่ที่  7 บ้านโพธิ์ทอง 
หมู่ที่  8 บ้านชะอม  (พ้ืนที่บางส่วน) 
หมู่ที่  9 บ้านโบสถ์  (พ้ืนที่บางส่วน) 
หมู่ที่  12 บ้านหมี่ 
หมู่ที่  13 บ้านคลองท่าแร่  (พ้ืนที่บางส่วน) 

2.  ต าบลโชคชัย  ประกอบด้วย 
 หมู่ที่  1 บ้านโชคชัย  (พ้ืนที่บางส่วน) 

หมู่ที่  2 บ้านสระประทุม  (พ้ืนที่บางส่วน) 
หมู่ที่  3 บ้านป่าหมาก  (พ้ืนที่บางส่วน) 
หมู่ที่  4 บ้านพิชิตคเชนทร์  

ส่วนที่ 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมลูพื้นฐาน 
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หมู่ที่  5 บ้านบุ  (พ้ืนที่บางส่วน) 
หมู่ที่  6 บ้านกระโทก 
หมู่ที่  7 บ้านบิงน้อย  (พ้ืนที่บางส่วน) 
หมู่ที่  8 บ้านบิง  (พ้ืนที่บางส่วน) 
หมู่ที่  12 บ้านโพธิ์ทอง  (พ้ืนที่บางส่วน) 
หมู่ที่  13 บ้านหนองไผ่  (พ้ืนที่บางส่วน) 
หมู่ที่  14  บ้านสระประทุมใหม่พัฒนา (แยกออกมาจากหมู่ 2 ต.โชคชัย) 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูงลักษณะลูกคลื่น มีความสูงประมาณ 175-271 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ล าน้ า    

ที่ส าคัญไหลผ่าน 2 สายคือล าน้ ามูลและล าพระเพลิง มี 3 ฤดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) 
1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง     

แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ 
เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส     
ร้อนจัดมีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด
“ฝนทิ้งช่วง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  900  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว     
1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยัง    
มีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด ประมาณ 15 องศา  

1.3 ลักษณะของดิน  สภาพดินโดยส่วนใหญ่ เป็นดินปนทราย มีธาตุอาหารที่พืชต้องการน้อย 

1.4 ลักษณะของแหล่งน้ า  มีคลองชลประทาน จ านวน 1 แห่ง 
   

 2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 19 ชุมชน  แต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน  

19 คน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี 
ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่า  
จะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี โดยเฉพาะการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไขปัญหา
ของเทศบาลคือ ขอความร่วมมือผู้น า เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงาน 
อ าเภอทราบ  การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งให้ประชาชนได้  
รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขต
เทศบาล  ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วม
ประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้เทศบาลด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และ
ประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้  เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีก 
หลายโครงการ  เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอื่นๆ และ
เทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้อง
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ระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานเทศบาลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในด้านบริการ  

2.1 การเลือกตั้ง 
  เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลโชคชัย ทั้งเขตเทศบาลเป็น 1 เขตเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาเทศบาลออกเป็น  2  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี 1   ประกอบด้วย 10 ชุมชน      
เขตเลือกตั้งท่ี  2  ประกอบไปด้วย 10 ชุมชน 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโชคชัยส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชน     

ในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการ
ด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาล  การประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ฯลฯ   
3. ประชากร 

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร ของเทศบาลต าบลโชคชัย  ประจ าปี  2564 
 

ชื่อหมู่บ้าน (ต.โชคชัย) หมู่ ต าบล 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

ทะเบียนบ้านกลาง 0 โชคชัย 4 198 199 397 
โชคชัย 1 โชคชัย 671 426 490 916 
สระประทุม 2 โชคชัย 331 354 372 726 
ป่าหมาก 3 โชคชัย 318 357 365 742 
พิชิตคเชนทร์ 4 โชคชัย 274 331 348 679 
บุ 5 โชคชัย 246 311 385 696 
กระโทก 6 โชคชัย 451 534 616 1,150 
บิงน้อย 7 โชคชัย 211 289 363 652 
บิง 8 โชคชัย 258 423 444 867 
โพธิ์ทอง 12 โชคชัย 443 342 379 721 
หนองไผ่ 13 โชคชัย 656 467 502 969 
สระประทุมใหม่พัฒนา 14 โชคชัย 209 223 278 501 
ศรีพุทธา 1 กระโทก 238 215 240 455 
โคกกระสังข์ 4 กระโทก 303 313 344 657 
โพธิ์เงิน 6 กระโทก 207 247 278 525 
โพธิ์ทอง 7 กระโทก 158 162 180 342 
ชะอม 8 กระโทก 206 280 301 581 
โบสถ ์ 9 กระโทก 28 77 59 136 
หมี ่ 12 กระโทก 160 152 164 316 
คลองท่าแร่ 13 กระโทก 166 312 335 647 

รวมทั้งหมด 5,538 6,013 6,662 12,675 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2564  ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลโชคชัย 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา  มีสถานศึกษาที่อยู่ภายในเขตเทศบาลต าบลโชคชัย ดังนี้ 
 

สถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน จ านวนครูผู้สอน จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนอาคาร

เรียน ชาย หญิง ชาย หญิง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโชคชัย 40 60 - 5 5 1 

โรงเรียนบ้านบงิ 30 31 2 6 8 2 

โรงเรียนบ้านพิชติคเชนทร ์ 163 142 5 15 10 5 

โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 850 891 9 39 39 3 

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1,499 2,056 48 96 84 5 

รวม 2,582 3,180 64 159 145 16 

 
4.2 สาธารณสุข 
        จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชนเช่นกัน  ได้แก่  โรคความดัน  โรคเบาหวาน โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็กและโรคอ่ืนๆ อีกมาก  มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางราย
ไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล   
ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างด ี มีหน่วยงานด้านสาธารณสุข ดังนี้ 

4.1)  โรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีจ านวน 1 แห่ง  มีเตียงคนไข้จ านวน  60  เตียง 
4.2)  คลินิกเอกชน จ านวน     9    แห่ง 
4.3)  ร้านขายยา จ านวน     5    แห่ง 
 

4.3 อาชญากรรม 
  เทศบาลมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นน้อยมาก แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และท าลาย
ทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ด าเนินการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วม
ทางแยก และมีรถตรวจการณ์ คอยตรวจตราและเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  
ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก 
การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย  
และโทษท่ีได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  
เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง แต่จะไม่ให้เกิดข้ึนเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการ
ร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่
สามารถด าเนินการได้      
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4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอโชคชัยได้แจ้งให้กับ

เทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผล   
ก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า  
การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์     
การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 4.5 การสังคมสังเคราะห์  เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1 ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
5. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
6.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน และโครงการต้านภัยหนาว      

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

5.1  การคมนาคมขนส่ง 
ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 90 

เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะด าเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ ปัจจุบันเทศบาลมีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้ 

   เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 
   5.5.1  ทางหลวงแผ่นดิน    
   - หมายเลข 24   สายโชคชัย-เดชอุดม 

- หมายเลข 224   สายโชคชัย-ครบุรี 
                ถนน 

ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จ านวน   1    สาย 
 สภาพถนน ลาดยาง   จ านวน   1    สาย ระยะทาง 1.6  กิโลเมตร 

                              ถนนของท้องถิ่น                จ านวน    20 สาย 
 สภาพถนน คอนกรีต จ านวน   161   สาย ระยะทาง  20.1  กิโลเมตร 

 ลาดยาง จ านวน    4 สาย ระยะทาง     2 กิโลเมตร 
 ลูกรัง จ านวน    4    สาย   ระยะทาง     2 กิโลเมตร 
  5.5.2  สะพาน    จ านวน    -    สะพาน 
  5.5.3  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
   -  รถโดยสารประจ าทาง   สายโชคชัย – นครราชสีมา 
       สายครบุรี – นครราชสีมา 

5.2 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง

สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  
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ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะด าเนินการ
แก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึง
เหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

5.3 การประปา 
ปัจจุบันมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน  คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  จะมีบ้างท่ี

หน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาค แจ้งหยุดจ่ายน้ าประปา แต่ไม่กระทบเนื่องจากเป็นการหยุดจ่ายน้ าประปา
ระยะเวลาสั้น ๆ ส่วนการตั้งงบประมาณไม่สามารถด าเนินการเองได้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  
แต่ได้มีการตั้งงบประมาณในการอุดหนุนการขยายเขตน้ าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคไว้ทุกปี  

5.4 โทรศัพท์ 
 - โทรศัพท์ส่วนบุคคลในเขตเทศบาลต าบลโชคชัย    จ านวน   1,067   เลขหมาย 
 - โทรศัพท์สาธารณะในเขตเทศบาลต าบลโชคชัย     จ านวน       56   เลขหมาย 
 - ชุมสายโทรศัพท์ในเขตเทศบาลต าบลโชคชัย         จ านวน         2   ชุมสาย   

ได้แก่  ชุมสายโทรศัพท์ของ  TOT  และชุมสายโทรศัพท์ของ  TT&T 
 - ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขในเขตเทศบาลต าบลโชคชัย  จ านวน      1   แห่ง 
 - สถานีวิทยุกระจายเสียงภายในเขตเทศบาล        จ านวน      2   แห่ง 
 - ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวภายในเขตเทศบาลต าบลโชคชัย ครอบคลุม 100 เปอร์เซ็นต์  มีระบบ

เสียงตามสายด าเนินงานโดยเทศบาลและยังมีหอกระจายข่าวตามชุมชนต่างๆ 
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

        มีไปรษณีย์ จ านวน 1 แห่ง ให้บริการเวลา  08.30–16.30 น. ในวันจันทร์–เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)    
หยุดวันอาทิตย์ 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการบริการและพาณิชยกรรม  ส่วนการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม จะมีพ้ืนที่การเกษตรอยู่นอกเขตเทศบาล 
6.1 การเกษตร  

อาชีพเกษตรกรรมของชุมชนภายในเขตเทศบาลต าบลโชคชัย ส่วนมากจะประกอบอาชีพท านาท าไร่ 
รายได้ของประชากรที่มาจากการเกษตรอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ า เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตร มีราคาไม่แน่นอนและ
บริเวณใกล้เคียงของเทศบาลนั้น ยังเป็นชุมชนเกษตรกรอยู่ โดยมีการท านาเป็นหลัก 
 พ้ืนที่ท านา ประมาณ  8,135 ไร่ ผลผลิต 4,676.75 ตัน/ปี 
 พ้ืนที่ท าสวน ประมาณ      15 ไร่ 

 - พืชผักทั่วไป จ านวน      15 ไร่ ผลผลิต       - ตัน/ปี 
 พ้ืนที่ท าไร่ ประมาณ    695 ไร่  

 - มันส าปะหลัง จ านวน    695 ไร่ ผลผลิต    3,475 ตัน/ปี 
 

6.2  การบริการ 
สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 

-  สถานีบริการน้ ามัน จ านวน   3 แห่ง 
-  ตลาดสด จ านวน   2 แห่ง 
-  ตลาดไนท์ จ านวน   1 แห่ง 
-  ร้านค้าทั่วไป จ านวน    218 ร้าน 
-  ธนาคารในเขตเทศบาล จ านวน   4 แห่ง 
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-  ร้านทอง จ านวน   5 แห่ง 
-  โรงแรม จ านวน      6  แห่ง 
 

6.3 การท่องเที่ยว 
  ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดข้ึนในชุมชน  เช่น  การจัดงาน
ประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีงานของดีบ้านกระโทก ลอยกระทงโชคชัย และโครงการส่งเสริมประติมากรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ฯลฯ และการจัดสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ 
   6.4 กลุ่มอาชีพ  มีกลุ่มอาชีพ จ านวน  1  กลุ่ม 
   1. กลุ่มขนมหวานบ้านชะอม 

6.5 แรงงาน 
ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  

เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้          
ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 

6.6 การพาณิชย์ 
  มีห้างสรรพสินค้า โลตัสเอกเพรส สาขาโชคชัย ในเขตเทศบาลต าบลโชคชัย 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 ศาสนา 

ประชาชนในเขตชุมชนเทศบาลเป็นพุทธศาสนิกชน  นับถือศาสนาพุทธทั้งหมดและมีจ านวนวัด/     
ส านักสงฆ์ ในเขตเทศบาล 5 แห่ง ได้แก่ วัดศรีพุทธาราม วัดใหม่สระประทุม วัดนอก วัดบิง วัดป่าธรรมมิการาม 
  

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่    ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์ (เฉพาะปี 63 งดจัด) ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง    ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม - ตุลาคม  พฤศจิกายน 
 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  การต าสากเหมิ่ง  
การแกะสลักต้นเทียนพรรษา  การท าเส้นผัดหมี่   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษากระโทก    
 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตเส้นผัดหมี่ (หมี่กระโทก) เอาไว้จ าหน่ายบ้าง  
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1  น้ า มีแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นเอง จ านวน 2 แห่ง คือ บึงกระโทก และสระน้ าวัดใหม่สระประทุม 
 8.2 ป่าไม้  ไม่มีพ้ืนที่สีเขียว หรือพ้ืนที่ป่าไม้ 
 8.3 ภูเขา  ไม่มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาหรือที่ราบสูง 
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1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการ
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม 
การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ.2560 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบใน
การด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณา
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลา
ดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
1.บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตัง้แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที ่1 เป็นตน้มา               

ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมติิ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รบัการยกระดบัเปน็ประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายไดป้านกลาง ในด้านสังคมที่มกีารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผล
ให้ประเทศไทยหลดุพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมขี้อได้เปรียบใน
ความหลากหลายเชิงนเิวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจในป ี2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ในระดบัต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกบัร้อยละ 6.0ต่อ
ปีในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลกัจากการชะลอตวัของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกทีย่ังไม่ฟ้ืนตัวไดเ้ตม็ที่โครงสรา้งเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลือ่นด้วย
นวตักรรมได้อย่างเต็มประสทิธิภาพภาคบรกิารและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลติในระดับต่ า ขาดการน า

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติ ประกอบกับแรงงานไทยยังมปีัญหาเรื่องคณุภาพและสมรรถนะ
ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลือ่นการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนัน้ ศักยภาพและคณุภาพของประชากรไทยทกุช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ แมว้่าการเขา้ถึงระบบบรกิารสาธารณะ การศกึษา บริการสาธารณสขุ โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 
และการคุม้ครองทางสังคมอืน่ ๆ ของคนไทยมคีวามครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการที่มมีาตรฐานแตกต่างกนัระหว่างพืน้ที ่ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตหุลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปญัหา
ความเหลื่อมล้ าในหลายมติ ิขณะที่ปญัหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปญัหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวาง 
กลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช ้และการรักษาทรพัยากรอย่างบรูณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่าน
มายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่าง
สิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี ้ปัญหาดงักล่าวขา้งต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครฐั          
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความตอ้งการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมัน่คงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นทีต่้องเสริมสร้างให้เกดิความเข้มแข็ง ลดความ
ขัดแย้งทางความคดิและอดุมการณ์ทีม่ีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยตุิธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึด
มั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกดิความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่
ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึน้อย่างตอ่เนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติ
ต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อ
ดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว 

2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งท่ีสามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย 

แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านยังคง
เป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความ
มั่นคงอ่ืนๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้าง
บรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความ
สามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่
แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะ
มีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง 
และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และ
การลักลอบเข้าเมือง 
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ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุก
สิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่ง
ตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการ
ติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน การแข่งขันท่ีคาด
ว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2574 จะก่อให้เกิดโอกาส
ใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
คาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุ
ที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การ
เตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของ
ประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 

ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติเพ่ิมมาก
ขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพ
ซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึน จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศท่ีมีระดับ
การพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย       

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความ
ผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบ
นิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความ
ต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่าง
กัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะ
ได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความม่ันคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากข้ึน
กฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่าง
จริงจังมากยิ่งขึ้น 

แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้างงานและ
อาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่
ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 

เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของ
โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากข้ึน อาจ
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น าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
รองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี 
โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะ
งานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบัน
และบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
ไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหา
ความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่า
บริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่าง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่ 

เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศ
ไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่ง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน 
และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็น
เจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้
เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความม่ันคงด้านพลังงานและอาหาร การรักษา
ไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
ลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกล
ยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้
จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้
ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้าง
สัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความม่ันคง
ของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้
เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ 
จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจาก
ปัจจุบันมากข้ึน 
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ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม 
และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและ
ครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัว
ซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไป
ในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็น
กรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ 
และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการ
ขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและ
พ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนา
ประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน       

3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถใน
การรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 

มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมือง
ที่มั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า
อย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การ
ผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะ
สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร 
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่

ภาครัฐ 
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(4) โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(4) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง 
(5) พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 

โปร่งใส 
(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก

ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ประเทศ 
(4) ภาครัฐมีความทนัสมัย 
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และ

เป็นมืออาชีพ 
(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
1.2  ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโชคชัย ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ  ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 - 2565) จะสิ้นสุดลงใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 และการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  13  อยู่ระหว่างการร่วม
สร้างแผนฯ  โดยมุ่งพัฒนา  4  ด้าน  ได้แก่   

1.  ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy)   
2. ด้านสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค High Opportunity Society   
3.  ชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living)   
4. ด้านปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand's Transformation)    
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เมือ่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกาศใช้  จึงจะด าเนินการ

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ต่อไป   
1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

      แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เนื่องด้วย  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. 2561 – 2565) จะสิ้นสุดลงใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โดยการจัดท าแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) อยู่ระหว่าง
การจัดท าของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ดังนี้   

1.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี  หนองคาย  เลย 
หนองบัวล าภู  บึงกาฬ)   

2.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)   
3.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น  กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 

ร้อยเอ็ด)   
4.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  

สุรินทร์)   
5.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี  ยโสธร   
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ศรีสะเกษ  อ านาจเจริญ)   
  เมื่อแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) ยังไม่ประกาศใช้ เทศบาลต าบล
โชคชัยจึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(พ.ศ. 2561 – 2565) และเมื่อแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกาศใช้  จึงจะ
ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคฯ ต่อไป   
   

  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. 2561 – 2565)   
1.  ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน  าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่าง

ยั่งยืน  
2.  ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ

เหลื่อมล  าทางสังคม  
3.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ  การแก้ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
5.  ยุทธศาสตร์ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื นที่เศรษฐกิจหลัก

ภาคกลางและพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  
6.  ยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการ

สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ  

บุรีรัมย์  สุรินทร์) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  (พ.ศ. 2561 – 2565)  จะสิ้นสุดลง

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โดยการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1 (พ.ศ. 
2566 – 2570)  อยู่ระหว่างข้ันตอนรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตอนล่าง 1  (พ.ศ. 2566 – 2570)  
และการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  (พ.ศ. 2566 – 2570)  

เมื่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  (พ.ศ. 2566 – 2570) ยังไม่
ประกาศใช้   เทศบาลต าบลโชคชัยจึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  (พ.ศ. 2561 – 2565) และเมื่อแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกาศใช้  จึงจะด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ต่อไป   

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561–2565)   
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 

1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม เชิงนิเวศน์ 

การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคม

เป็นสุข 
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   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 
ประเด็นที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
ประเด็นที่ 2  การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
ประเด็นที ่3  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  อยู่ระหว่างการจัดท า  

ทั้งนี้  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ได้แจ้งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 2570)  โดยในรายละเอียดสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
(ประเด็นยุทธศาสตร์)  รวม 5 ประเด็น ดังนี้ 

(1) การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
(2) การลดความเหล่ือมล  า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
(3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก  
(4) การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
(5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอื่นๆ 

  เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566–2570) ยังไม่ประกาศใช้   เทศบาล
ต าบลโชคชัย จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) และเม่ือแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ประกาศใช้  จึงจะด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดฯ 
ต่อไป   

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 
2566 – 2570) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ มี
ความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  (พ.ศ. 2566 – 
2570)  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  เมืองน่าอยู่  รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ปกป้องสถาบัน  
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สานต่อแนวทางพระราชด าริ   ด้านการศึกษา  การเกษตร  พัฒนาสังคม  ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตามรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2560 - 2570)  มีทั้งหมด  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

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

โดยแต่ละยุทธศาสตร์  มีแนวทางในการพัฒนา  ดังนี้ 
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1.  ยุทธศาสตร์โครงการแนวทางพระราชด าริ 
   1.1  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ าเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็น
ระบบตามแนวทางพระราชด าริ เช่น การบริหารจัดการ “น้ า” เตรียมรับมือ  “สู้ภัยแล้ง” 
   1.2  ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2.1  ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพ และมีสติปัญญารอบรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 
   2.2  ลดความเหลื่อมล้ า สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ 
เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 
   2.3  พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งทางร่างกาน จิตใจ เช่น สาธารณสุข สร้างสุขภาพ
ประชาชน “3อ.2ส.” (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
   2.4  ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   2.5  ท านุบ ารุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ ยกระดับมาตรฐานการผลิต และพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพ่ิมปริมาณ
คุณภาพการผลิต ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมช่องทางการตลาด ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรและเครือข่ายเกษตรกร เร่งรัดสร้างอาชีพเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 

 3.2 ส่งเสริมการ... 
   3.2 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ 
   3.3 บริหารจัดการน้ า พัฒนาแหล่งน้ า ธนาคารน้ าใต้ดิน สร้างโครงข่ายน้ า เพ่ือการเกษตร 
น้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
   4.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ครอบคลุมท่ัวถึง 
   4.2  บ ารุงรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการจัดสรรท่ีดีมีคุณภาพ 
   4.3  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 
   4.4  ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 
   4.5  สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา บ ารุงสถานที่ส าหรับกีฬาการท่องเที่ยวและสุขภาพ จัดให้
มีสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อยใจ 
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   5.1  ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  
   5.2  พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   5.3  สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่ออนาคต 
   5.4  ส่งเสริมการปกครองตามระบบประชาธิปไตย ท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับ
ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
   5.5  น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   5.6  ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน 
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  1.5  ไทยแลนด์ 4.0 (THAILAND 4.0) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ 4.0  โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล 
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ 4.0 มีดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ 
(New Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ 
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

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

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

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส 
(E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 
High Value Services) อาทิ  เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์  (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการท่องเทีย่ว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

เทศบาลต าบลโชคชัย  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น     
ในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะ
ให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

          “เทศบาลต าบลโชคชัยน่าอยู่  มีการบริหารจัดการที่ดี  ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ   

ที่เก่ียวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล  6  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

1.1)  ความท่ัวถึงของถนนกับความจ าเป็นในการใช้สัญจรไปมา 
1.2)  การดูแล บ ารุง  รักษาถนน และท่อระบายน้ า ในเขตเทศบาล 
1.3)  ความสะดวก  ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา 
1.4)  การให้บริการน้ าดื่ม  น้ าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
1.5)  การจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอในการท าการเกษตรในเขตพ้ืนที่ 
1.6)  ความส่องสว่างบริเวณถนนสายหลัก และสายรอง และบริเวณสะพาน 
1.7) ความส่องสว่างบริเวณทางแยก และบริเวณท่ีไม่มีสัญญาณไฟจราจร 
1.8) ความส่องสว่างบริเวณสวนสาธารณะ และบริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะ 
1.9) ความส่องสว่างบริเวณตลาดและลานตลาด 
1.10) ความส่องสว่างบริเวณสนามเด็กเล่น และบริเวณสนามกีฬาชุมชน 
1.11) การซ่อมบ ารุงหรือท าความสะอาดอุปกรณ์ให้บริการไฟฟ้า 

   
 
2)  ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

2.1)  การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ 
2.2)  การปรับปรุงและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโชคชัย 
2.3)  การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชนร่วมกลุ่มกันจัดท ากิจกรรมในทางสร้างสรรค์

กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ  เช่น  ด้านศาสนา  ด้านกีฬาและการออกก าลังกาย  เป็นต้น 
2.4)  การให้ความส าคัญต่อการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่ 
2.5)  การให้ความส าคัญต่อการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในพ้ืนที่ 
2.6)  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการแก่ประชาชน 
2.7)  การเฝ้าระวังทางโภชนาการและแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารและโรคอ้วนให้เด็กอายุ   

ระหว่าง  0 - 6 ปี 
2.8) การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อส าคัญในเขตเทศบาล 
2.9) การให้ความรู้และค าแนะน าในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลสุขภาพหญิงมีครรภ์          

แม่และเด็ก 
2.10) การเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 
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   3)  ด้านการพัฒนาการศึกษา 
3.1)  การส่งเสริมการศึกษาส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
3.2)  การสนับสนุนงบประมาณ ด้านอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ 
3.3)  การส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียน 
3.4)  เตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่วัยเรียน 
3.5)  การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชน  

   4)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
4.1)  การปรับปรุงสวนสาธารณะ ให้เป็นไปตามศักยภาพของชุมชน 
4.2)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์  พัฒนา และ

ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่อยู่ในพ้ืนที่ 
4.3)  การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
4.4)  การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 
4.5)  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพ้ืนที่ 
4.6)  การป้องกันและตรวจตราเฝ้าระวังมิจฉาชีพภายในชุมชนที่ท าลายทรัพย์สินของเทศบาลฯ 

   5)  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและย่ังยืน 
5.1)  การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนน า

กลับมาใช้ประโยชน์ 
5.2)  การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาล 
5.3)  การให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.4)  การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกัน

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
5.5)  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าการเกษตรปลอดสารพิษ แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ 

   6)  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา 
6.1)  การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและการส่งเสริมสนับสนุนวิถีชีวิต  

ภูมิปัญญาและประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
6.2)  การส่งเสริมจริยธรรม  คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน 
6.3)  การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และนันทนาการต่างๆ  

 2.3  เป้าประสงค์ 
  1)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

2)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
6) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคม

ความน่าอยู่ 
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2.4  ตัวชี วัด 
   1)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  85  
   2)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ 90  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   3)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 80 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว     
ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ  10  
   5)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 5  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
   6)  ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ  60  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   7)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  65  
  2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   2)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

2.6  กลยุทธ์ 
1)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพื่อการ

อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
2)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
3)  การอบรมให้ความรู้และการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  
4)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้

พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

5)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
6)  ด าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการ

ของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

7)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

8)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น 
โคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

9)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

10)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  11)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ สนับสนุน
การฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 

12)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความ  
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อุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัด       
ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่

จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
2)  การพฒันาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อย ต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

   1)  จุดแข็ง (S : Strength) 
  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มคีวามพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน 

       มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  24           
สายโชคชัย-เดชอุดม และ 224 และสายโชคชัย-ครบุรี          

       อยู่ใกล้ตัวจังหวัดนครราชสีมาเพียง 30 กิโลเมตร 
       ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
       มีสวนสาธารณะ  1  แห่ง มีคลองชลประทาน 1 แห่ง  
       มีตลาดสด  2  แห่ง 
       มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  3  โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา       

2 แห่ง และระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง   
           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห่ง  สังกัดเทศบาลต าบลโชคชัย 

       มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  อยู่ในเขตเทศบาล  คือ  ส านักงานไฟฟ้าภูมิภาคสาขาโชคชัย  ส านักงาน
การประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอโชคชัย  ที่ท าการไปรษณีย์อ าเภอโชคชัย  ธนาคารออมสิน  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคาร
กรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย 

       มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
       มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
       มีการจัดตั้งชุมชน 19  ชุมชน  ในเขตเทศบาลต าบลโชคชัย  
       ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

        เทศบาลต าบลโชคชัย  มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา        
ความเดือดร้อนของประชาชน 

       มีสนามกีฬาเอนกประสงค์  สนามฟุตบอล   สนามเด็กเล่นและสวนสาธารณะ  ศูนย์  ICT  
       มีประเพณ ีเทศกาลกินหมี่  ประเพณีแห่เทียนพรรษาที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีโดดเด่น      

ของชุมชนและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
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                 มีวัด 5 แห่ง คือ วัดนอก วัดใน วัดใหม่สระประทุม  วัดโบสถ์  และวัดบิง  
       เทศบาลมีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
       ชุมชนในเขตเทศบาล  มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
       มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที แคทเทเลคอม และมีสัญญาณโทรศัพท์ไร้สายของ  

ของเอกชนหลายบริษัท   
       มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ 
       มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  เช่น กลุ่มท าขนมหวาน กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
2)  จุดอ่อน (W : Weakness) 

           คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและโรงงาน 
       ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่าง

เข้มแข็ง 
       ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
       ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพื้นท่ี  
       เทศบาลต าบลโชคชัย  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการศึกษา ด้าน

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
       ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
 
3)  โอกาส (O : Opportunity) 
       จังหวัดนคราชสีมา  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลต าบลโชคชัย ที่มีแผนงาน/ 

โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
       มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
       ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการท าให้ 

พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
       รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

            ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
4)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 

       มีพ้ืนที่จ ากัด  พ้ืนที่เพียง  4 ตารางกิโลเมตร 
       ปัจจุบันเทศบาลต าบลโชคชัย  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจ

หน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตาม
นโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 
         งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 

       กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
       การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าไม่

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
       การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  ต้องอาศัย 

ความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
  5)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
         เทศบาลต าบลโชคชัย  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพื่อชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  
ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยเทศบาลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    
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   (1)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

1) มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 90 เป้าหมาย   
คือ ต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ทุกสาย ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อ 
ต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นท่ีและวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว  และได้
แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

2) การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือ 
ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน     
การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการ  
ที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

3) การประปา  เทศบาลไม่มีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง  ใช้บริการจากการประปาส่วน 
ภูมิภาคอ าเภอโชคชัย แตเ่ทศบาลก็ไดต้ั้งงบประมาณอุดหนุนการขยายเขตประปาไว้ในแผนพัฒนาแล้ว เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   
   ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
     จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรในพื้นที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  มีเพียงบางราย ที่ยัง
ต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือเทศบาลได้มีโครงการซ่อมแซมบ้านคนจน  แต่
งบประมาณมีจ ากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้เทศบาลก็จะด าเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บ้านเรือน
ส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากเทศบาลมีการด าเนินโครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล  รณรงค์รักษาความ
สะอาดในชุมชน และการห้ามไม่ให้ขายของบริเวณทางเท้า  ในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กน้อย เพราะในเขต
เทศบาลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ าส าหรับบริโภค     

(2)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
   จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพบริการ หรือรับจ้าง และประกอบกิจการ 

ส่วนตัว ท าการเกษตรเป็นส่วนน้อย เนื่องจากเป็นสังคมก่ึงเมืองกึ่งชนบท  การขยายตัวของประชากรเพ่ิมข้ึนมาก  
เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู่ราง
ระบายน้ ามีมากขึน้  เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังเทศบาล  การแก้ปัญหาคือ เทศบาลก็ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาใน  
ทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการท าความสะอาดท่อและรางระบายน้ าในชุมชน โดยการจ้างแรงงานในชุมชน ผลทีได้
ปัญหาการระบายน้ าลดลง  ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมมากข้ึน  และท าให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมข้ึน อีกท้ัง
เทศบาล  ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าท่ีควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้าน
การบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด   
 (3)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

    ด้านแรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรที่มีอายุ 15–60 ปี อยู่ในก าลังแรงงานร้อยละ 95   

เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  73.99  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25–50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไป
ท างานต่างจังหวัด ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพื้นที่ในเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้าน 
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ใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้
ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

    ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ  

ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์     
โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชน   
บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชน  
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - 6 ปี  
ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์ การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจ
สุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข จัดกิจกรรม   
เพ่ือแก้ไขปัญหา   

    ด้านการศึกษา 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15–60 ปีเต็ม ร้อยละ 99  อ่าน  เขียนภาษา 

ไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ 6–14 ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ 99 ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ 
ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ให้กับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทาง
โรงเรียน     

    ด้านค่านิยมของคนในพื นที่ 
  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และประชากรบางราย  
ที่ไปร่วมท ากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตเทศบาลให้ความร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว      
บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วน   
ทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้ชุมชนเห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น    
การแข่งขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแด๊นส์  งานประเพณี  เป็นต้น 
     ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีเพียงกลุ่มเล็กๆ ที่ก่อความวุ่นวาย ท าลายทรัพย์สินของเทศบาล  วิธีการแก้ปัญหา
ของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาท
ของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก   
การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  และ
ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  
ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะ   
แก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องท่ีทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป
ตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              
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 ด้านยาเสพติด  
   ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรโชคชัย  ได้แจ้งให้กับเทศบาล  

ทราบนั้น  พบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็
เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า  
การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์     
การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจ แล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

(4)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับอยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ และมี

พ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  จึงไม่กระทบกับด้านสิ่งแวดล้อม  ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะ      
ก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล  และ
รณรงค์ให้ร่วมกันรักษาความสะอาดในชุมชน  รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของบริเวณบึงกระโทกให้ร่มรื่นสวยงาม 
ให้เป็น เมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

(5)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
   เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด 19 ชุมชน  แต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของ

ชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี
เช่น  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้า
ย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การ 
คัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาของเทศบาลคือ ขอความร่วมมือ ผู้น า เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้
ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับ  
ข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนเทศบาลก็ได้
พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาล  ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  
จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  
ส่งผลให้เทศบาลด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเทศบาล นอกจากนี้  เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษาดูงานองคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  อสม. กรรมการชุมชน และประชาชน  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนาเทศบาล
ให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานเทศบาล
จ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ 
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 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก   
ที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ          
แนวโนมอนาคต 

1. โครงสร้าง
พื นฐาน 

1) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ไดม้าตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่งน้ าและ    
มีน้ าประปาใช้อย่างพอเพียง  
มีคุณภาพตามมาตรฐาน   
มากขึ้น 

2) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

3) ชุมชนขยายมากขึ้น  ระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพยีงพอ เกิดการ  
อุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ 
ร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- มีรางระบายน้ าสามารถ
ระบายน้ าไดส้ะดวก ไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

4) ประชาชนต้องการเส้นทาง      
ในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น
และเทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการไดเ้นื่องจากพ้ืนท่ี   
ยังไม่เป็นทีส่าธารณะ จะด าเนิน 
การได้กต็่อเมื่อต้อง เป็นที่
สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
สาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

2. ด้านการ
พัฒนาสังคมให้
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี 
 

1) มีการระบาดของโรค      
อุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล ในพืน้ท่ีไม่มีการระบาดของ
โรคอุบัติใหม่  โรคระบาด 
โรคตดิต่อ 

2) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วยเป็น    
โรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพิม่ขึ้น เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

 

3) ปริมาณขยะและน้ าเสยีเพิ่ม  
มากขึ้น 

- ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและน้ าเสีย      
ถูกก าจัดให้หมดด้วย  วิธีการที่
ถูกต้อง 

4) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบและสามารถ
เลือกบรโิภคอาหารที่ปลอดภัย
ได้ถูกต้อง 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ          
แนวโนมอนาคต 

 5) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางรายมีที่
อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนใน
พื้นที่ท่ีได้รับความ
เดือนร้อนเรื่องที่
อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความ
ช่อยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้มั่งคงแข็งแรง  
 

 6) มีการขยายตัวของประชากร 
เพิ่มมากข้ึนท าให้เกิดการ
ขยายตัวของอาคารบ้านเรือนท า
ให้เกิด  เป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- ควบคุมการก้อสร้างอาคาร
บ้านเรือนการพิจารณาออก
ใบอนุญาต เพื่อไมเ่กิดปัญหา
จากการก่อสร้างอาคาร 

7) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ ไม่ได้รับความช่วยเหลือ     
ในด ารงชีวิต 

- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผูป้่วยเอดส์ใน
เขตเทศบาล 

- ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย
เอดสไ์ด้รับความช่วยเหลือใน
การด ารงชีวิตและทั่วถึง 

8) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ 
สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า สาเสพติด 
และท้องกอ่นวัยอันสมควร     
 

- เยาวชนและ
วัยรุ่นในเขต
เทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมีอนาคต 
ที่ด ี

9) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ 35    
ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี    

- ประชาชนใน  
เขตเทศบาลที ่ 
อายุ 35  ขึ้นไป 

- ประชาชนท่ีอายุ 35 ข้ึนไป
ได้รับการตรวจสุขภาพ   ทุก
คน  

3.การพัฒนา
การศึกษา 

1) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียน
ไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    
 

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการสอนที่
พอเพียง  เด็กนักเรียนได้ รับ
การศึกษาที่สูงข้ึน มี
งบประมาณในการศึกษา เล่า
เรียน 

2) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตามล าพัง 
และรับภาระในการดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขตเทศบาล   

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ การ
ดูแลที่ด ี

3) เด็กเล็ก ไม่ค่อยได้รับการ 
ปลูกฝังในสิ่งที่เหมาะสมตามวัย 

- เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาล 

-ปลูกฝังให้เด็กเล็กรักการอ่าน  
การปฏิบัตติัวที่ดีในสังคม และ
การแสดงออกที่เหมาะสม    
ตามวัย 

4. ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

1) การจราจรบนถนนมีเพิ่มมาก
ขึ้นอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุมการจราจร เช่น 
ติดตั้งสญัญาณไกระพริบเพื่อ
เตือนให้ระมัดระวัง 

 2) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาทกัน
ในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนละส่วนราชการ 
เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด  
การให้ผู้น า อปพร. ควบคมุ
และระงับเหตุทะเลาวิวาท 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ          
แนวโนมอนาคต 

5. ด้านการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1) เยาวชนไม่ค่อยได้รับการ
ปลูกฝังจิตส านึกในการรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

- การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม น้ าและ
ต้นไม ้
 

- เยาวชนพื้นที่ใน
เขตเทศบาล 

- เยาวชนเกิดความรักษ์
สิ่งแวดล้อม น้ าและต้นไม ้
 

2) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ าเสีย
เพิ่มมากข้ึนส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พื้นที่เทศบาล 

- ปัญหาขยะและน้ าเสียลดลง 
ผู้ประกอบการสามารถก าจัด
ขยะและน้ าเสยีเองไดโ้ดยไม่
ส่งผลกระทบต่อชุมชน  
 

6. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ  
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1) ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี
และภมูิปัญญาท้องถิ่นถูกลืม
เลือน ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนใน   
เขตเทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็นตัวอยา่งแก่
เยาวชน  และประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี     
ประเพรีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ไม่ถูกลมืและ คงอยู่สืบไป 

2) การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ประเพณี ท้องถิ่นไทยเพื่อดึงดูด
การท่องเที่ยว 

-ส่งเสรมิให้คนใน
ชุมชนหันมาเที่ยว
เทศกาลของท้องถิ่น
ตัวเองมากขึ้น 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

ประชาชนหันมาท่องเที่ยว
ประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่
ตนเอง 

 
 
 

 
 
 



จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8     10,691,300        17       4,443,500   -    -    -    -    -    -  25             15,134,800
1.2 แผนงานเคหะชุมชน              2 700,000              2 700,000              2 700,000        2 700,000                  2 700,000       10              3,500,000

รวม            10      11,391,300        19    5,143,500         2        700,000          2        700,000           2       700,000 35            18,634,800

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 50,000       4 50,000        4 50,000          4 50,000         4 50,000         20       250,000          
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 30,000       1 30,000        1 30,000          1 30,000         1 30,000         5         150,000          
2.3 แผนงานสาธารณสุข 16 3,945,000      16 3,945,000      16 3,945,000         16 3,945,000        16         3,945,000        80       19,725,000      

2.4 แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 18 2,790,000      17 2,290,000   16 2,090,000      16 2,090,000     16         2,090,000     83       11,350,000      
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 1,000,000      2 1,000,000      2 1,000,000         2 1,000,000        2 1,000,000        10       5,000,000       
2.6 แผนงานเคหะฃุมชน 1 850,000        1 850,000         1 850,000           1 850,000           1 850,000          5         4,250,000       
2.7 แผนงานงบกลาง 5 22,250,000    5 22,250,000     5 22,250,000       5 22,250,000       5 22,250,000      25       111,250,000    

รวม 47 30,915,000   46 30,415,000    45 30,215,000   45 30,215,000   45        30,215,000  228     151,975,000   

3.1 แผนงานการศึกษา            19     15,123,540        19      15,123,540        19        15,123,540        19        15,123,540          19       15,123,540        95       75,617,700

รวม            19    15,123,540        19     15,123,540        19       15,123,540        19      15,123,540         19      15,123,540        95      75,617,700

รวม 5 ปี

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดี

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบำลต ำบลโชคชัย  อ ำเภอโชคชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร์
 ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570

(แบบ ผ. 01)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป            11    1,210,000        11    1,210,000        11       1,210,000        11      1,210,000          11      1,210,000        55        3,630,000

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน              5    2,790,000          4       790,000          4         790,000          4         790,000           4        790,000 12              5,950,000

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน              1        15,000          1         15,000          1           15,000          1          15,000           1          15,000          5             75,000

4.4 แผนงานการศึกษา              7    3,240,000          6    3,400,000          4         890,000          4         800,000           1          50,000        22        8,380,000

รวม            24   7,255,000        22    5,415,000        20      2,905,000        20     2,815,000         17     2,065,000      103      20,455,000

5.1 แผนงานสาธารณสุข              3      160,000          3       160,000          3         160,000          3         160,000           3        160,000        15           800,000

5.2 แผนงานการเกษตร              2      200,000          2       200,000          2         200,000          2         200,000           2        200,000        10        1,000,000

รวม              5      360,000         5      360,000         5        360,000          5        360,000           5       360,000        25        1,800,000

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป              8      340,000          8       340,000          8         340,000          8         340,000           8        340,000        40        1,700,000

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

           18    2,295,000        18    2,295,000        18       2,295,000        18      2,295,000          18      2,295,000        90       11,475,000

6.3 แผนงานสาธารณสุข              1      100,000          1       100,000          1         100,000          1         100,000           1        100,000          5           500,000

รวม            27   2,735,000        27    2,735,000        27      2,735,000        27     2,735,000         27     2,735,000      135      13,675,000

           132    67,779,840        138     59,192,040        118       52,038,540        118      51,948,540         115      51,198,540        621       282,157,500

6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว ศำสนำ วัฒนธรรมประเพณีและกีฬำ

รวมท้ังส้ิน

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

5. ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดควำมสมดุลและย่ังยืน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ (แบบ ผ.02)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงทางเดิน
เท้าบริเวณตลาดเทศบาล
เทศบาลต าบลโชคชัย   
หมู่ท่ี 1 ต.โชคชัย อ.โชค
ชัย 
จ.นครราชสีมา

เพ่ือให้มีทางเท้าท่ี
แข็งแรงทนทาน และ
มีความสวยงาม

ร้ือถอนพ้ืนทางเดินเท้า 
ขอบ คสล. ทางเดินเท้า 
ขอบ คสล. ล็อคแผ่นพ้ืน 
บ่าบ่อพักและฝาบ่อพัก 
ของเดิม พร้อมท าการ
ก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง
เฉล่ีย 2.35 เมตร ความ
ยาวเป็นช่วงๆ รวมความ
ยาวประมาณ 259.00 
เมตร 
คิดเป็นพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 607.00 ตารางเมตร 
(หักพ้ืนท่ีส่วนท่ีก่อสร้าง
ไม่ได้ เช่น เสาไฟ เสาป้าย
 หลักเขตท่ีดินและอ่ืนๆ) 

3,339,000    

-          

ร้อยละ
ของ
ประชากร
ท่ีพึงพอใจ

ประชาชนมี
ทางเดินเท้า
ท่ีได้
มาตรฐาน ใช้
เดินสะดวก 
ปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

2 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. ซอย
ค่ายลูกเสือ บ้านกระโทก
หมู่ท่ี 6 ต าบลโชคชัย 
อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือแก้ไขน้ าท่วมขัง
สนองความต้องการ
ของประชาชน

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด 0.40 เมตร  
พร้อมฝารางวีบนหลัง
ท่อและบ่อพัก รวม
ความยาววางท่อ
ระบายน้ า พร้อมฝาราง
วีบนหลังท่อและ บ่อพัก
 ไม่น้อยกว่า 580.00 
เมตร

1,380,300    ร้อยละ
ของ
ประชากร
ท่ีพึงพอใจ

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนถนน
มิตรภาพ (ช่วงแยกตัด
ถนนไมตรีจิตต์ถึงแยก
ถนนก าธรอนุสรณ์)        
      หมู่ท่ี 7,8 ต.กระโทก

เพ่ือให้ได้ถนนท่ีได้
มาตรฐานสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน

ปูลาดแอสฟัลท์ 
คอนกรีตทับผิวถนน 
คสล. เดิมขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว427.00 ม.
 หนา 0.04 ม. คิดเป็น
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,562.00 ตร.ม.

882,800      ร้อยละ
ของ
ประชากร
ท่ีพึงพอใจ

ประชาชนท่ี
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานใช้
สัญจรไป-มา

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน ถนนออม
สิน (ช่วงแยกถนน
มิตรภาพถึงแยกหน้า
โรงพยาบาลโชคชัย) 
หมู่ท่ี 1,13 ต.โชคชัย

เพ่ือให้ได้ถนนท่ีได้
มาตรฐานสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน

ปูลาดแอสฟัลท์ 
คอนกรีตทับผิวถนน 
คสล.เดิม ขนาดกว้าง 
6.00 ม.ยาว 433.00 ม.
หนา 0.04 ม. คิดเป็น
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,598.00 ตร.ม.

894,800      ร้อยละ
ของ
ประชากร
ท่ีพึงพอใจ

ประชาชนท่ี
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานใช้
สัญจรไป-มา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

5 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน ถนนโพธ์ิ
ทอง 
หมู่ท่ี 2,12 ต.โชคชัย

เพ่ือให้ได้ถนนท่ีได้
มาตรฐานสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน

ปูลาดแอสฟัลท์ 
คอนกรีตทับผิวถนน 
คสล. เดิม ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 331.00 
ม.หนา 0.04 ม. คิด
เป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,324.00 ตร.ม.
(รวมพ้ืนท่ีบ่อพัก)
-ก่อสร้างเปล่ียนฝ่าบ่อ
พักเดิม จ านวน 44 บ่อ

1,169,300    ร้อยละ
ของ
ประชากร
ท่ีพึงพอใจ

ประชาชนท่ี
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานใช้
สัญจรไป-มา

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนถนนก าธร
อนุสรณ์ (ช่วงแยกถนน
พิชิตคเชนทร์ถึงศาลา 
SML ม.14 ต.โชคชัย) 
หมู่ท่ี 4,14 ต.โชคชัย

เพ่ือให้ได้ถนนท่ีได้
มาตรฐานสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน

ปูลาดแอสฟัลท์ 
คอนกรีตทับผิวถนน 
คสล. เดิม ขนาดกว้าง 
6.00 ม.ยาว 744.00 ม.
หนา 0.04 ม. คิดเป็น
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,464.00 ตร.ม.

1,536,700    ร้อยละ
ของ
ประชากร
ท่ีพึงพอใจ

ประชาชนท่ี
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานใช้
สัญจรไป-มา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยนางแจว เมิน
กระโทก หมู่ 6 ต.กระโทก

เพ่ือให้ได้ถนนท่ีได้
มาตรฐานสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้างเฉล่ีย 2.50 
ม. ความยาวไม่น้อยกว่า
 12.00 ม. หนา 0.15 ม.
 และขนาดกว้างเฉล่ีย 
2.50 ม.ความยาวไม่
น้อยกว่า 12.00 ม. หนา
 0.15 ม. รวมเป็นพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.

38,000        ร้อยละ
ของ
ประชากร
ท่ีพึงพอใจ

ประชาชนท่ี
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานใช้
สัญจรไป-มา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

8 โครงการปรับปรุงเปล่ียน
ฝารางระบายน้ า คสล. 
ถนนไมตรีจิตต์
(ช่วงแยกถนนมิตรภาพ
ถึงแยกพิชิตคเชนทร์)
หมู่ท่ี 7,12 ต.กระโทก , 
หมู่ท่ี 4 ต.โชคชัย

เพ่ือให้ฝารางระบาย
น้ ามีความแข็งแรง
ทนทาน สนองความ
ต้องการของประชาชน

ร้ือถอนฝารางระบาย
น้ าของเดิม ขนาดกว้าง 
0.70 ม. ยาว 415.00 ม.
 และขนาดกว้าง 0.55 
ม. ยาวไม่น้อยกว่า 
415.00 ม.
- ก่อสร้างฝารางวี คสล.
 ชนิดฝาติดตาย และ
เปิด-ปิด (จ านวน 69 
จุด) ท้ัง 2 ฝ่ังขนาดกว้าง
 0.70 ม. ยาว 415.00 
ม. และก่อสร้างฝารางวี
 คสล. ชนิดฝาติดตาย 
และฝาเปิด-ปิด (จ านวน
 69 จุด)
ขนาดกว้าง 0.55 ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 415.00
 ม.

747,000      ร้อยละ
ของ
ประชากร
ท่ีพึงพอใจ

เพ่ือให้
ระบายน้ า
ได้สะดวก
และแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

9 โครงการปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ า คสล. ถนนก า
ธนอนุสรณ์ (ช่วงหน้า
ปากซอยร่วมใจ 2 ไป
ทางทิศใต้ถึงแนวเขต
ชลประทาน) หมู่ท่ี 8,13 
ต.กระโทก

เพ่ือให้ฝารางระบาย
น้ ามีความแข็งแรง
ทนทาน สนองความ
ต้องการของประชาชน

ร้ือถอนฝารางระบาย
น้ าของเดิม ขนาดกว้าง 
0.65 ม. ความยาวไม่
น้อยกว่า 356.00 ม.
ก่อสร้างฝารางวี คสล. 
ชนิดฝาติดตายและ
ชนิดฝาเปิด-ปิด          
(จ านวน 59 จุด) 
ขนาดกว้าง 0.65 ม. 
ความยาวไม่น้อยกว่า 
356.00 ม.

321,900      ร้อยละ
ของ
ประชากร
ท่ีพึงพอใจ

เพ่ือให้
ระบายน้ า
ได้สะดวก
และแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

10 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน ถนนวัด
ใหม่-วัดนอก (จากแยก
ถนนไมตรีจิตต์ถึงซุ้ม
ประตูวัดนอก) หมู่ท่ี 2,14
   ต.โชคชัย

เพ่ือให้ได้ถนนท่ีได้
มาตรฐานสนอง
ความต้องการของ
ประชาขน

ปูลาดแอสฟัลท์ 
คอนกรีตทับผิวถนน 
คสล. เดิม ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 162.00 ม.
หนา 0.04 ม. คิดเป็น
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า     
810.00 ตร.ม.

283,100      ร้อยละ
ของ
ประชากร
ท่ีพึงพอใจ

ประชาชนท่ี
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานใช้
สัญจรไป-มา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

11 โครงการปรับปรุงเปล่ียน
ฝารางระบายน้ า คสล. 
ถนนมิตรภาพ (ช่วงซอย
มิตรภาพ 7 ไปทางทิศ
ตะวันออก) 
หมู่ท่ี 7,8 ต.กระโทก

เพ่ือให้ฝารางระบาย
น้ ามีความแข็งแรง
ทนทาน สนองความ
ต้องการของประชาชน

ร้ือถอนฝารางระบาย
น้ าของเดิม ขนาดกว้าง 
0.55 ม. ยาว 250.00 ม.
ก่อสร้างฝารางวี คสล. 
ชนิดฝาติดตายและ
ชนิดฝาเปิด-ปิด          
  (จ านวน 42 จุด) 
ขนาดกว้าง 0.55 ม.    
ความยาวไม่น้อยกว่า 
250.00 ม.

225,000      ร้อยละ
ของ
ประชากร
ท่ีพึงพอใจ

เพ่ือให้
ระบายน้ า
ได้สะดวก
และแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.
และวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก คสล . ซอย
บ้านนายน้อม สอนกระ
โทก (ส่วนท่ีเหลือ)หมู่ท่ี 4
 ต.โชคชัย

เพ่ือให้ได้ถนนท่ีได้
มาตรฐานสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน
และแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 2.90 ม. 
ยาว 29.0 ม. หนา 0.15
 ม. คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 84.10 ตร.ม.
ก่อสร้างวางท่อ คสล. 
ขนาด 0.30 ม. พร้อม
บ่อพัก (จ านวน 5 บ่อ)
รวมความยาวไม่น้อย
กว่า 29.00 ม.

91,400        ร้อยละ
ของ
ประชากร
ท่ีพึงพอใจ

ประชาชนท่ี
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานใช้
สัญจรไป-มา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

13 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนซอยโพธ์ิ
ทอง 1 
หมู่ท่ี 12 ต.โชคชัย

เพ่ือให้ได้ถนนท่ีได้
มาตรฐานสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน

ปูลาดแอสฟัลท์ 
คอนกรีตทับผิวถนน 
คสล. เดิม ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 180.00 ม.
คิดเป็นพ้ืนท่ี 720.00 
ตร.ม. 
(รวมพ้ืนท่ีบ่อพัก)
- เสริมบ่อพัก คสล. เดิม 
(จ านวน 19 บ่อ)

298,100      ร้อยละ
ของ
ประชากร
ท่ีพึงพอใจ

ประชาชนท่ี
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานใช้
สัญจรไป-มา

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. และวางท่อระบาบ
น้ า คสล. พร้อมบ่อพัก 
คสล.ซอยบ้านนาย  
กฤษนล หมู่ท่ี 13        
ต.โชคชัย

เพ่ือให้ได้ถนนท่ีได้
มาตรฐานสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน
และแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 71.00 ม. หนา 
0.15 ม. คิดเป็นพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 213.00 
ตร.ม.
(รวมพ้ืนท่ีบ่อพัก)
ก่อสร้างวางท่อ คสล. 
ขนาด 0.30 ม. พร้อม
บ่อพัก
(จ านวน 11 บ่อ)รวม
ความยาวไม่น้อยกว่า 
71.00 ม.

236,800      ร้อยละ
ของ
ประชากร
ท่ีพึงพอใจ

ประชาชนท่ี
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานใช้
สัญจรไป-มา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.
และวางท่อระบายน้ า 
คสล.
พร้อมบ่อพัก คสล .
ซอยบ้านนางสุนีย์  มาอ่ า

เพ่ือให้ได้ถนนท่ีได้
มาตรฐานสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน
และแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 22.00 ม. หนา 
0.15 ม. คิดเป็นพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 88.00 ตร.ม.
(รวมพ้ืนท่ีบ่อพัก)

89,500        ร้อยละ
ของ
ประชากร
ท่ีพึงพอใจ

ประชาชนท่ี
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานใช้
สัญจรไป-มา

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล.
และวางท่อระบายน้ า 
คสล.
พร้อมบ่อพัก คสล . ซอย
นางบุญส่ง   คชรักษ์ หมู่
ท่ี 14 ต.โชคชัย

เพ่ือให้ได้ถนนท่ีได้
มาตรฐานสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน
และแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 2.5 ม. ยาว
 29.00 ม. หนา 0.15 ม.
 คิดเป็นพ้ืนท่ี 72.50 
ตร.ม.(รวมพ้ืนท่ีบ่อพัก)
ก่อสร้างวางท่อ คสล. 
ขนาด 0.30 ม. พร้อม
บ่อพัก
(จ านวน 5 บ่อ) รวม
ความยาวไม่น้อยกว่า 
29.00 ม.

90,400        ร้อยละ
ของ
ประชากร
ท่ีพึงพอใจ

ประชาชนท่ี
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานใช้
สัญจรไป-มา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

17 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.
และวางท่อระบายน้ า 
คสล.
พร้อมบ่อพัก คสล .
ซอยบ้านช่างอ๊อด 
หมู่ท่ี 6 ต.โชคชัย

เพ่ือให้ได้ถนนท่ีได้
มาตรฐานสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน
และแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 47.50 ม. หนา 
0.15 ม. คิดเป็นพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 142.50 
ตร.ม.
(รวมพ้ืนท่ีบ่อพัก)
- ก่อสร้างวางท่อ คสล. 
ขนาด 0.30 ม. พร้อม
บ่อพัก (จ านวน 8 บ่อ) 
รวมความยาวไม่น้อย
กว่า 47.50 ม.

160,900      ร้อยละ
ของ
ประชากร
ท่ีพึงพอใจ

ประชาชนท่ี
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานใช้
สัญจรไป-มา
และไม่มี
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

18 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ซอยข้างองค์การโทรศัพท์
หมู่ท่ี 12 ต.โชคชัย

เพ่ือให้ได้ถนนท่ีได้
มาตรฐานสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน

ปูลาดแอสฟัลท์ 
คอนกรีตทับผิวถนน 
คสล. เดิมขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 114.0 ม.
 หนา 0.04 ม. คิดเป็น
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
570.00 ตร.ม.

 199,000
 

ร้อยละ
ของ
ประชากร
ท่ีพึงพอใจ

ประชาชนท่ี
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานใช้
สัญจรไป-มา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

19 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน    ถนน
เลียบสระวัดใหม่ (จาก
แยกถนนสายโชคชัย- คร
บุรี ถึงซอยโพธ์ิทอง 6) 
หมู่ท่ี 12 ต.โชคชัย

เพ่ือให้ได้ถนนท่ีได้
มาตรฐานสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน

ปูลาดแอสฟัลท์ 
คอนกรีตทับผิวถนน 
คสล. เดิมขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 339.00 ม. 
หนา 0.04 ม. คิดเป็น
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,356.00 ตร.ม.

480,500 ร้อยละ
ของ
ประชากร
ท่ีพึงพอใจ

ประชาชนท่ี
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานใช้
สัญจรไป-มา

กองช่าง

20 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน     ซอย
โพธ์ิทอง 6 (จากแยกถนน
โพธ์ิทองถึงศาลา SML 
ม.3) หมู่ท่ี 3 ต.โชคชัย

เพ่ือให้ได้ถนนท่ีได้
มาตรฐานสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน

ปูลาดแอสฟัลท์ 
คอนกรีตทับผิวถนน 
คสล. เดิมขนาดกว้าง 
3.00 ม.ยาว 267.00 ม.
หนา 0.04 ม. คิดเป็น
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
801.00 ตร.ม.

292,000 ร้อยละ
ของ
ประชากร
ท่ีพึงพอใจ

ประชาชนท่ี
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานใช้
สัญจรไป-มา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

21 โครงการปรับปรุงเปล่ียน
ฝารางระบายน้ า คสล.
ถนนวัดใหม่ - วัดนอก    
 (ช่วงแยกถนนพิชิต
คเชนทร์ถึงห้องน้ าวัด
นอก) หมู่ท่ี 4 ต.โชคชัย

เพ่ือให้ฝารางระบาย
น้ ามีความแข็งแรง
ทนทาน สนองความ
ต้องการของประชาชน

ร้ือฝารางระบายน้ า
ของเดิม ขนาดกว้าง 
0.55 ม. ความยาวไม่
น้อยกว่า 242.00 ม.
ก่อสร้างฝารางวี คสล.
ชนิดฝาติดตายและฝา
เปิด-ปิด (จ านวน 40 
จุด) ขนาดกว้าง 0.55 
ม. ความยาวไม่น้อยกว่า
 242.00 ม.

217,800      ร้อยละ
ของ
ประชากร
ท่ีพึงพอใจ

เพ่ือให้
ระบายน้ า
ได้สะดวก
และแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

22 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน ซอยบ้าน
จัดสรร หน้าโรงพยาบาล
โชคชัย  หมู่ 13 ต.โชคชัย

เพ่ือให้ได้ถนนท่ีได้
มาตรฐานสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน

ปูลาดแอสฟัลท์ 
คอนกรีตทับผิวถนน 
คสล. เดิมขนาดกว้าง
เฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 
475.00 ม.และทาง
เช่ือม 10.00 ตร.ม. หนา
เฉล่ีย 0.04 ม. คิดเป็น
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,910.00 ตร.ม.

675,700      ร้อยละ
ของ
ประชากร
ท่ีพึงพอใจ

ประชาชนท่ี
มีถนนท่ีได้
มาตรฐานใช้
สัญจรไป-มา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

23 โครงการปรับปรุงเปล่ียน
ฝารางระบายน้ า คสล. 
ถนนพิชิตคเชนทร์ (ช่วง
แยกถนนก าธรอนุสรณ์
ไปทางทิศตะวันออกถึง
เขตคลองชลประทาน) 
และถนนก าธรอนุสรณ์ 
(ช่วงแยกถนนพิชิต
คเชนทร์ไปทางทิศใต้) 
หมู่ท่ี 5 ต.โชคชัย

เพ่ือให้ฝารางระบาย
น้ ามีความแข็งแรง
ทนทาน สนองความ
ต้องการของประชาชน

ร้ือถอนฝารางเดิมขนาด
กว้าง 0.70 ม.   ยาว 
210.00 ม. และ
ขนาดกว้าง 0.70 ม. 
ยาว 5.00 ม. รวมความ
ยาวไม่น้อยกว่า 215.00
 ม.       ก่อสร้างฝาราง
วี คสล.ชนิดฝาปิดตาย
และฝาเปิด-ปิด (จ านวน
 35 จุด) ขนาดกว้าง 
0.70 ม. ความยาว 
210.00 ม.   ก่อสร้าง
ฝารางวี คสล.ชนิดฝา
ติดตายและฝาเปิด-ปิด 
(จ านวน 1 จุด) ขนาด
กว้าง 0.70 ม. ความ
ยาว 5.00 ม.

195,400      ร้อยละ
ของ
ประชากร
ท่ีพึงพอใจ

เพ่ือให้
ระบายน้ า
ได้สะดวก
และแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

24 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์
จ านวน 1 หลัง

เพ่ือให้บริการด้าน
สุขภาพกับ
ประชาชนและเพ่ือ
อ านวยความ
สะดวกประชาชนใน
เขตเทศบาล
เข้าถึงการ
สาธารณสุขได้รวดเร็ว
และท่ัวถึง

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์
จ านวน 1 หลัง ขนาด
พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 140 ตาราง
เมตร

840,000      ร้อยละของ
ประชาชน
พึงพอใจ

ประชาชน
เข้าถึงบริการ
สาธารณสุข
ได้รวดเร็ว
และ
ท่ัวถึง

กอง
สาธารณสุขฯ

25 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล.ถนน
รอบบิงส่วนท่ีเหลือ 
(หน้าบ้านรองตุ่น)    หมู่
ท่ี 8 ต.โชคชัย

เพ่ือแก้ไขน้ าท่วมขัง
สนองความต้องการ
ของประชาชน

วางท่อระบายน้ า 
ขนาดหว่าวเฉล่ียย 0.40
 เมตร พร้อมฝารางวี
บนหลังท่อและบ่อพัก
ความยาววางท่อ
ระบายน้ าพร้อมฝาราง
วีบนหลังท่อและบ่อพัก 
ไม่น้อยกว่า 275.00 
เมตร

648,400      648,400      ร้อยละ
ของ
ประชากร
ท่ีพึงพอใจ

แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง

กองช่าง

    10,691,300       4,443,500              -     -   - 

               8              17   -              -             -   

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ (แบบ ผ.02)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะชุมชน

 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

1 อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

อุดหนุนงบประมาณการ
ขยายเขตไฟฟ้าให้แก่การ
ไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอ าเภอ
โชคชัย

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ในการมี
ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

2 อุดหนุนการขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชนได้มี
น  าประปาใช้อย่าง
ท่ัวถึง

อุดหนุนงบประมาณการ
ขยายเขตประปาให้แก่
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาโชคชัย

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ี
มี น  าประปา
ใช้

ประชาชนมี
น  าประปาใช้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

       700,000      700,000     700,000       700,000    700,000
              2              2              2                2             2
              9            18             2               2            2
              9            18             2               2            2

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ท่ี 1
รวมโครงการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ (แบบ ผ.02)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาสังคม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับการ
ประหยัดพลังงาน 
ส าหรับผู้น าชุมชน

เพ่ือให้ผู้น าชุมชน มี
ความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองการประหยัด
พลังงานใน
ครัวเรือนและชุมชน

ผู้น าชุมชนและ 
คณะกรรมการ
ชุมชนจ านวน 
100 คน

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าอบรม
ครบถ้วน 
100%

ผู้น าชุมชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเร่ือง
การ
ประหยัด
พลังงานใน
ครัวเรือน 

ส านักปลัดฯ

2 โครงการอบรม      
“จิตส านึกในการ
อนุรักษ์พลังงาน”

เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม   
    มีความรู้ความ
เข้าใจ เร่ืองการ
ประหยัดพลังงาน
ในครัวเรือน และ
ชุมชน

ผู้บริหาร สมาชิก
 สภาฯ และ
พนักงานเทศบาล
 จ านวน    100 
คน

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าอบรม
ครบถ้วน 
100%

ผู้เข้าอบรม 
มีความ รู้
ความเข้าใจ
เร่ืองการ
ประหยัด
พลังงานใน
ครัวเรือน 
และชุมชนได้

ส านักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



3 เงินอุดหนุนกองทุน
แม่ของแผ่นดินบ้าน
คลองท่าแร่ ม.13    
ต.กระโทก อ.โชคชัย
 จ.นครราชสีมา

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณให้กับ
กองทุนของแผ่นดิน
บ้านคลองท่าแร่ ม.
13 ต.กระโทก อ.
โชคชัย จ.
นครราชสีมา

อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
 ม.13          ต.
กระโทก อ.โชคชัย
 จ.นครราชสีมา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อุดหนุน
งบประมาณ 
จ านวน 
10,000 บาท
ครบถ้วน

ชุมชนมี
งบประมาณ
ในการ
ด าเนินการ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

ส านักปลัดฯ

4 เงินอุดหนุนโครงการ
รณรงค์แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be 
number one

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณให้กับ
โครงการรณรงค์
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be 
number one

อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
 ม.6  ต.โชคชัย 
อ.โชคชัย           
    จ.นครราชสีมา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อุดหนุน
งบประมาณ 
จ านวน 
10,000 บาท
ครบถ้วน

ชุมชนมี
งบประมาณ
ในการ
ด าเนินการ
จัดกิจกรรม 
To be 
number 
one

ส านักปลัดฯ

50,000       50,000         50,000        50,000       50,000       
4               4                4               4               4               

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ (แบบ ผ.02)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาสังคม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการฝึกอบรม  
การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยให้กับ
เด็ก  และเยาวชน

เพ่ือฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้
เก่ียวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
ให้กับเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลโชคชัย

จัดอบรมให้เด็ก   
  และเยาวชน 
จ านวน 60 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและ
เยาวชนเข้า
ร่วมโครงการ 
มากกว่า      
ร้อยละ 90

เด็กและ
เยาวชน ใน
เขตเทศบาล
ต าบลโชคชัย
มีความรู้
ความเข้าใจ
เก่ียวกับการ
ระงับ
อัคคีภัยข้ันต้น

ส านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ)

30,000       30,000         30,000        30,000       30,000       
1               1                1               1               1               รวมโครงการ

รวมท้ังส้ิน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ (แบบ ผ.02)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

2.3 แผนงานสาธารณสุข

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการให้ความรู้
ด้านความปลอดภัย
ในการท างานตาม
หลัก
อาชีวะอนามัย

เพ่ือให้พนักงาน
ผู้ปฏิบัติงาน
เก็บขยะมูลฝอยมี
ความรู้ความ
ปลอดภัย และ
ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องตามหลัก
อาชีวะอนามัย

พนักงานเก็บขน
ขยะมูลฝอย
เทศบาลต าบล
โชคชัย  มีความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เข้าอบรมมี
ความรู้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85

พนักงานเก็บ
ขนขยะทุก
คนมี
ความ
ปลอดภัย
และ
ปฏิบัติงาน
ถูกต้องตาม
หลักอาชีวะ
อนามัย

กอง
สาธารณสุขฯ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



2 โครงการสนับสนุน
การติดต้ังบ่อดักไขมัน
ในสถานประกอบการ
และครัวเรือนใน
ชุมชนน าร่อง

เพ่ือเป็นการบ าบัด
น้ าเสียใน
ครัวเรือนเบ้ืองต้น 
และแก้ไข
ปัญหาท่อระบายน้ า
อุดตัน
 
 

สถาน
ประกอบการและ
ครัวเรือนใน
ชุมชนน าร่อง
ในเขตเทศบาล
ติดต้ังบ่อดัก
ไขมัน
 

        45,000           45,000         45,000         45,000         45,000 บ าบัดน้ าเสียใน
ครัวเรือนและ
แก้ไขปัญหาท่อ
ระบายน้ าอุด
ตัน
ร้อยละ 70

สถาน
ประกอบการ
และ
ครัวเรือนใน
เขตเทศบาล 
มีการติดต้ัง
บ่อดักไขมัน

กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการจ้างเหมาท า
ความสะอาดตลาดสด
เทศบาลต าบลโชคชัย
 

เพ่ือจ้างเหมา
บุคคลภายนอก
ดูแลรักษาความ
สะอาด
ตลาดสดตามหลัก
สุขาภิบาล
 

จ้างเหมา
บุคคลภายนอก
ท าความสะอาด
ตลาดสด
เทศบาลต าบล
โชคชัย
ท้ัง 3 แห่ง

      300,000         300,000        300,000       300,000       300,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ตลาดสด
เทศบาล
ต าบลโชคชัย
ท้ัง 3 แห่ง มี
ความสะอาด
ตามหลัก
สุขาภิบาล

กอง
สาธารณสุขฯ

4 โครงการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ
 
 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ปลอดภัย
จากโรคติดต่อ
 
 
 

มีการควบคุม
และป้องกัน
โรคติดต่อใน
ชุมชน เช่น
โรคเอดส์ โรค
ไข้เลือดออก
โรคไข้หวัดนก
โรคพิษสุนัขบ้า

      100,000         100,000        100,000       100,000       100,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อ
 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



5 โครงการรณรงค์
ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

สุนัขและแมวใน
เขตเทศบาล
ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
ฉีดยาคุม
ก าเนิดและท าหมัน

 50,000 
 

 50,000 
 

 50,000 
 

 50,000 
 

 50,000 
 

สุนัขและแมว
ในเขตเทศบาล
ได้รับการฉีด
วัคซีนมากกว่า
ร้อยละ 75

ประชาชน
สุนัขและแมว
ใน
ชุมชน มี
จ านวนคงท่ี
หรือลดลง 
ไม่เกิดโรค
พิษสุนัขบ้า
ในชุมชน
 

กอง
สาธารณสุขฯ

6 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานแกนน า
สุขภาพและเครือข่าย
สุขภาพเทศบาลต าบล
โชคชัย

เพ่ือให้เกิดความ
สามัคคีและ
เพ่ิมพูนความรู้
ให้กับแกนน า
สุขภาพและ
เครือข่ายสุขภาพ
ของเทศบาลฯ
 

กลุ่มแกนน า
สุขภาพและ
เครือข่ายสุขภาพ
 จ านวน 
19 ชุมชน
 

      500,000         500,000        500,000       500,000       500,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
 

แกนน า
สุขภาพและ
เครือข่าย
สุขภาพ
เทศบาล
ต าบลโชคชัย
มีความ
สามัคคีและ
มีความรู้

กอง
สาธารณสุขฯ

7 โครงการส่งเสริม
อนามัยเจริญพันธ์ุ

เพ่ือให้เยาวชน
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรู้จาก
แกนน าและ
เครือข่ายการท างาน
 
 

เยาวชนในระบบ
การศึกษา
และนอกระบบ
การศึกษา

      130,000         130,000        130,000       130,000       130,000 มีผู้เข้าร่วม
ประชุมมากกว่า
ร้อยละ 70

เยาวชนใน
และนอก
ระบบ
การศึกษามี
ความรู้และลด
พฤติกรรม
เส่ียง

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



8 โครงการเพ่ิมทักษะ
การพูดคุยของพ่อแม่/
ผู้ปกครองกับลูก และ
วัยรุ่นท่ีอาศัยใน
ครอบครัว

เพ่ือส่งเสริมอนามัย
เจริญพันธ์ุ
และเพ่ือป้องกัน
แก้ไขปัญหา
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

วัยรุ่นและ
ครอบครัว
ในเขตเทศบาล
 

        50,000           50,000         50,000         50,000         50,000 มีผู้เข้าร่วม
ประชุมมากกว่า
ร้อยละ 70
 

ปัญหาการ
ต้ังครรภ์
ในวัยรุ่นลดลง
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ

9 โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายใน
ผู้สูงอายุ
 

เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
พลานามัยท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง

มีการรวมกลุ่มกัน
ออกก าลังกาย
ของผู้สูงอายุ

        20,000           20,000         20,000         20,000         20,000 มีผู้สูงอายุเข้า
ร่วมกิจกรรม
มากกว่า
ร้อยละ 70

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพ
สมบูรณ์
แข็งแรง
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ

10 โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย โดย
การ
เต้นแอโรบิคเพ่ือ
สุขภาพ
 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชน
มีสุขภาพพลานามัยท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง

มีการรวมกลุ่มกัน
ออกก าลังกาย
โดยการเต้น
แอโรบิคของ
ประชาชน
ในเขตเทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มากกว่า
ร้อยละ 70
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
สมบูรณ์
แข็งแรง
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ

11 ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
จัดการขนย้ายขยะ
มูลฝอย

เพ่ือส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่าย
ให้ผู้รับจ้างขนย้าย
ขยะมูลฝอย

ค่าจ้างส าหรับผู้
รับจ้างในการ
ขนย้ายขยะมูล
ฝอย
 

   1,500,000 
 
 

   1,500,000 
 
 

   1,500,000 
 
 

   1,500,000 
 
 

   1,500,000 
 
 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

เทศบาลฯ มี
ระบบการ
บริหาร
จัดการด้าน
ขยะมูลฝอย
ท่ีดี

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



12 โครงการอบรมและ
ศึกษา
ดูงานการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน

1. เพ่ือให้แกนน าชุมชน
มีความรู้
ความเข้าใจความ
ตระหนักในการ
จัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน
2. เพ่ือให้แกนน าชุมชน
สามารถ
ถ่ายทอดความรู้และ
ร่วมด าเนิน
การการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน
3. เพ่ือให้ทุกชุมชนมี
ครัวเรือน
ต้นแบบในการจัดการ
ขยะมูล-
ฝอยชุมชนทุกชุมชน

1. มีแกนน าชุมชนใน
การ
ด าเนินการจัดการ
ขยะมูลฝอย
ชุมชนทุกชุมชน
2. มีครอบครัว
ต้นแบบในการ
จัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน
ทุกชุมชน

   300,000 
 
 
 
 
 
 
 

   300,000 
 
 
 
 
 
 
 

   300,000 
 
 
 
 
 
 
 

   300,000 
 
 
 
 
 
 
 

   300,000 
 
 
 
 
 
 
 

1.จ านวนชุมชน
ท่ีมีแกนน าชุมชน
ในการจัดการ
2.จ านวนชุมชน
ท่ีมีครัวเรือน
ต้นแบบในการ
จัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน
 

แกนน าชุมชนมี
ความรู้เก่ียวกับ
การจัดการขยะ
มูลฝอยและ
สามารถคัด
แยกขยะไป
จัดการ
ได้อย่างถูกวิธี 
และมีปริมาณ
ขยะท่ีน าไปฝัง
กลบลดลง
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 ของ
ปริมาณขยะท่ี
เกิดข้ึน

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



13 เงินอุดหนุนส าหรับ
ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวาง 
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

เพ่ือส าหรับสนับสนุน
ให้กับหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวาง 
ควัฒนวรขัตติยราชนารี
 
 
 
 
 

สนับสนุนงบประมาณ
โครงการสัตว์ปลอด
โรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์
พลเอกหญิง พลเรือ
เอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวาง 
ควัฒนวรขัตติยราช
นารี

        15,000           15,000         15,000         15,000         15,000 สนับสนุน
งบประมาณ
ครบถ้วน 
100%

ประชากร
สุนัขและแมว
ได้รับ
การข้ึน
ทะเบียน
ถูกต้อง
 

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



14 เงินอุดหนุนส าหรับ
ขับเคล่ือนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวาง 
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

เพ่ือส าหรับสนับสนุน
ให้กับหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวาง 
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

สนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับขับเคล่ือน
โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์
พลเอกหญิง พลเรือ
เอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวาง 
ควัฒนวรขัตติยราช
นารี

15,000        15,000          15,000         15,000        15,000        สนับสนุน
งบประมาณ
ครบถ้วน 
100%

ประชากร
สุนัขและแมว
ท่ีข้ึน
ทะเบียน
ได้รับการฉีด
วัคซีน
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

กอง
สาธารณสุข

15 เงินอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือส าหรับสนับสนุน
งบประมาณให้กับ
ชุมชน
ทุกชุมชน
 
 

สนับสนุน
งบประมาณ
การด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ท้ัง 
19 ชุมชน

   380,000 
 
 
 
 

   380,000 
 
 
 
 

   380,000 
 
 
 
 

   380,000 
 
 
 
 

   380,000 
 
 
 
 

สนับสนุน
งบประมาณ
ให้กับชุมชน
ทุกชุมชน
ครบถ้วน 
100%

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ
งบประมาณ 
เพ่ือด าเนิน
โครงการให้
บรรลุ
วัตถุประสงค์

กอง
สาธารณสุข

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



16 โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน
และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019

เพ่ือเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
ในเขต
เทศบาลต าบลโชคชัย
 
 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
โชคชัย
 
 

   500,000 
 
 
 
 
 

   500,000 
 
 
 
 
 

   500,000 
 
 
 
 
 

   500,000 
 
 
 
 
 

   500,000 
 
 
 
 
 

ไม่มีการแพร่
ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019
ในเขตเทศบาล
ต าบลโชคชัย

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ต าบลโชคชัย
 ปลอดภัยจาก
โรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา
 2019

กอง
สาธารณสุข

      3,945,000         3,945,000       3,945,000       3,945,000       3,945,000

16             16               16             16             16             

รวมท้ังส้ิน

รวมโครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ (แบบ ผ.02)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาสังคม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

1 โครงการจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐาน ใน
การจัดท า
แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือจัดเก็บข้อมูล
ความจ าเป็น
พ้ืนฐานของชุมชน

ชุมชนในเขต
เทศบาลท้ัง 19 
ชุมชน

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 มีข้อมูล จปฐ. 
ครบถ้วนทุก
ชุมชน

เทศบาลมี
ข้อมูลของ
ชุมชนไว้ใน
การ
ให้บริการ
และจัดท า
แผนชุมชน

ส านักปลัดฯ

2 โครงการฝึกอบรม 
และศึกษาดูงาน
คณะกรรมการชุมชน

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการเป็น
ผู้น าและการมีส่วน
ร่วมในการท างาน
ร่วมกับเทศบาล

คณะกรรมการ
ชุมชนท้ัง 19 
ชุมชน

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 75

คณะกรรมกา
รชุมชนได้
ตระหนักถึง
บทบาท
หน้าท่ี และ
การท างาน
ร่วมกับ 
เทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



3 โครงการซ่อมแซม 
บ้านคนจน

เพ่ือช่วยเหลือ
ซ่อมแซมบ้านเรือน
ท่ีทรุดโทรมของคน
ยากจนในเขต
เทศบาล

ซ่อมแซม
บ้านเรือนคนจน
ท่ีมีสภาพทรุด
โทรมในเขต
เทศบาลต าบล
โชคชัย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ซ่อมแซมบ้าน
จากเทศบาล

คนยากจนใน
เขตเทศบาล
โชคชัยมีท่ี
อยู่อาศัยท่ี
ม่ันคง

ส านักปลัดฯ

4 โครงการต้านภัย
หนาว

เพ่ือเป็นการดูแล
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข
แก่ประชาชน
ผู้ประสบภัยหนาว
และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม

ประชาชน
ผู้ประสบภัยหนาว
  ในเขตเทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ประสบภัย
หนาวได้รับ 
การช่วยเหลือ
จากเทศบาล 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 65

ผู้ประสบภัย
หนาวและ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ดูแล บ าบัด
ทุกข์บ ารุงสุข
ให้มีคุณภาพ
ชีวิต     ท่ีดี
ข้ึน

ส านักปลัดฯ

5 โครงการฝึกอบรม
อาชีพ

เพ่ือเพ่ิมทางเลือก
อาชีพให้แก่
ประชาชนของ
เทศบาล

จัดอบรมอาชีพให้
  แก่ประชาชนท้ัง
      19 ชุมชน

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 75

ประชาชน
ของเทศบาล
มีความรู้และ
ทักษะในการ
ประกอบ
อาชีพ

ส านักปลัดฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



6 โครงการส่งเสริม    
การจัดท าแผนชุมชน

เพ่ือให้ชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท าแผน
ชุมชนและ
สอดคล้องกับ
ปัญหาความ
ต้องการท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชน

จัดฝึกอบรม
ให้กับ
คณะกรรมการ
ชุมชนทุกชุมชน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 75

ชุมชนท้ัง 19
 ชุมชน มี
ความรู้ความ
เข้าใจ และ
จัดท าแผน
ชุมชนได้
สอดคล้อง
กับปัญหา
ความ
ต้องการของ
คนในชุมชน

ส านักปลัดฯ

7 โครงการอบรมให้
ความรู้ผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลต าบล
โชคชัย

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
แก่ผู้สูงอายุ ภายใน
เขตเทศบาล

จัดอบรมให้แก่
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล จ านวน  
  200 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุเข้า
ร่วมอบรม    
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80

ผู้สูงอายุ
ได้รับความรู้
และน าไป
ปฏิบัติในชีวิต
 ประจ าวันได้

ส านักปลัดฯ

8 โครงการประชาคม
เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชน ได้ใช้
สิทธิตามบทบาท
หน้าท่ี โดยการมี
ส่วนร่วมคิด ร่วมท า
 และเพ่ือให้ได้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน
ท่ีมีประสิทธิภาพ

จัดประชุม
ประชาคมเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 700 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ร่วมกิจกรรม  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60

ประชาชนมี
ส่วนร่วมคิด 
ร่วมท าในการ
เสนอ
แผนงาน/ 
โครงการ 
และ ได้
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินท่ีมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัดฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



9 โครงการปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ

เพ่ือให้เกิดความรัก 
สมัครสมาน สามัคคี
ในความเป็นชนชาติ
ไทยท่ี มีสถาบัน
พระมหากษัตริย์
เป็นศูนย์รวมใจ ยึด
เหน่ียวจิตใจและคง
อยู่  คู่ชาติไทย
ตลอดไป

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล
ต าบลโชคชัย 
พนักงานเทศบาล
 และพนักงานจ้าง
  ทุกคน

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลต าบล
โชคชัย 
พนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจ้าง
ร่วมกิจกรรม
ครบ 100%

ผู้เข้ารับการ
อบรมเกิด
ความรัก 
สมัครสมาน 
สามัคคี ใน
ความเป็นชน
ชาติไทยท่ีมี
พระมหา- 
กษัตริย์เป็น
ศูนย์ รวมใจ 
ยึดเหน่ียว 
จิดใจและคง
อยู่คู่ชาติไทย

ส านักปลัดฯ

10 โครงการฝึกอบรม
และ
ศึกษาดูงาน
คณะกรรมการ
ชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาล
ต าบลโชคชัย

เพ่ือให้
คณะกรรมการชมรม
ผู้สูงอายุมีความรู้ 
ความเข้าใจ
มีศักยภาพในการ
บริหารจัดการ
กิจกรรมของชมรม
ผู้สูงอายุ

จัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
ให้แก่
คณะกรรมการ
ชมรม
ผู้สูงอายุ
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75

คณะกรรมกา
รมีความรู้
ความเข้าใจ 
มีศักยภาพ
ในการ
บริหาร
จัดการ
กิจกรรมของ
ชมรมผู้สูงอายุ

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



11 โครงการบ าบัดรักษา
และ
ฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดสาร
เสพติดในชุมชน
 

เพ่ือให้ผู้ติดสารเสพ
ติดได้รับ
การบ าบัดรักษา 
และฟ้ืนฟู
สภาพร่างกายจิตใจ
 อารมณ์
และสังคม

ผู้ติดสารเสพติด
ในชุมชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ท่ีได้รับการ
บ าบัดรักษา
ทุกคน
เข้าร่วม
โครงการ

ผู้ติดสารเสพ
ติดได้รับการ
บ าบัด
รักษาตาม
มาตรฐาน
ของวิชาชีพ
และได้การ
ฟ้ืนฟูสภาพ
ร่างกาย
จิตใจ 
อารมณ์ 
สามารถอยู่ใน
สังคมได้

กอง
สาธารณสุขฯ

12 โครงการส่งเสริม
อาชีพ
ผู้ติดสารเสพติดท่ีผ่าน
การบ าบัดรักษา
 

เพ่ือให้ผู้ติดสารเสพ
ติดได้รับ
การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ตามความต้องการ 
และความถนัด

ผู้ติดสารเสพติดท่ี
ผ่านการ
บ าบัดรักษา

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้ท่ีได้รับการ
บ าบัดรักษา
ทุกคน
เข้าร่วม
โครงการ

ผู้ติดสารเสพ
ติดท่ีผ่าน
กระบวน
การ
บ าบัดรักษา
ได้มีการ
ประกอบ
อาชีพตาม
ความถนัด  
และไม่
กลับไป

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



13 โครงการตรวจตรา
สถาน
ประกอบการ เพ่ือเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด
และจัดระเบียบสังคม

เพ่ือให้สถาน
ประกอบการ
ในพ้ืนท่ีได้รับการ
ตรวจสอบ
เพ่ือเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติด
และปัญหาทาง
สังคมอ่ืนๆ

สถาน
ประกอบการใน
เขต
เทศบาลฯ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สถานประกอบ
การในเขต
เทศบาลทุกแห่ง
เข้าร่วม
โครงการ

สถาน
ประกอบการ
ในพ้ืนท่ี
มีการ
ด าเนินการ
ถูกต้อง  และ
ไม่พบปัญหา
ยาเสพติด
 

กอง
สาธารณสุขฯ

14 โครงการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหายา
เสพติด

เพ่ือส่งเสริมการจัด
กิจกรรม
แก้ไขและป้องกัน
ปัญหา
ยาเสพติด

จัดกิจกรรม
เก่ียวกับการให้
ความรู้ และการ
ป้องกันปัญหา
ยาเสพติด 1 
กิจกรรม

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75

ผู้ร่วม
กิจกรรมมี
ความรู้และ
เข้าใจ
เก่ียวกับ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

กอง
สาธารณสุขฯ

15 โครงการฝึกอบรม
และ
ศึกษาดูงาน
คณะกรรมการ
ตลาดเทศบาลต าบล
โชคชัย

เพ่ือส่งเสริมให้
คณะกรรมการ
ตลาด  ได้มีความรู้
และน า
ประสบการณ์มา
ปรับปรุงตลาด

จัดกิจกรรมอบรม
และศึกษา
ดูงาน
คณะกรรมการ
ตลาด 
จ านวน 1 กิจกรรม

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ฝึกอบรม
มากกว่า
ร้อยละ 80

ตลาด
เทศบาล
ต าบลโชคชัย
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
ตลาดสด
น่าซ้ือ

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



16 โครงการปรับปรุงโซน
จ าหน่ายอาหารสดใน
ตลาดสดสายหยุด

เพ่ือปรับปรุงโซน
จ าหน่ายอาหาร
สดในตลาดสด
สายหยุด โดยการ
ปูพ้ืนกระเบ้ือง  
เพ่ือให้เป็น
สัดส่วน ดูแลรักษา
ความสะอาด
ง่าย  และรักษา
เกณฑ์มาตรฐาน
ตลาดสดน่าซ้ือให้
ย่ังยืน

ตลาดสดสายหยุด
  มีการ
ปรับปรุงพ้ืนท่ี
จ าหน่าย
อาหารสด โดย
การปูกระเบ้ือง

200,000  -  -  -  - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมี
ตลาดสด
สายหยุด
ท่ีสะอาดและ
รักษาเกณฑ์
มาตรฐานตลาด
สดน่าซ้ือ

ประชาชนผู้
จับจ่าย
สินค้ามี
ตลาดสดท่ี
สะอาด ดูแล
รักษา
ความสะอาด
สดท่ีสะอาด 
ดูแล
รักษาความ
สะอาดให้เป็น
ระเบียบได้
ง่าย เป็น
สัดส่วน
และได้
เกณฑ์
มาตรฐาน

กอง
สาธารณสุขฯ

17 โครงการปรับปรุง
ตลาดกลางจ าหน่าย
สินค้าชุมชน (ตลาด
เย็น) 
เทศบาลต าบลโชคชัย
 

เพ่ือปรับปรุงตลาด
กลางจ าหน่าย
สินค้าชุมชน (ตลาด
เย็น)
ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานฯ
 

ตลาดกลาง
จ าหน่าย
สินค้าชุมชน 
(ตลาดเย็น)

500,000  -  -  -  - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการปรับปรุง
ตลาดมากกว่า 
ร้อยละ 70

ประชาชนมี
ตลาดกลาง
จ าหน่าย
สินค้าชุมชน 
(ตลาดเย็น)
ท่ีได้เกณฑ์
มาตรฐาน  
และ
สะอาด 
ปลอดภัย

กอง
สาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



18 โครงการจ้างเหมา
ท าความสะอาดถนน
ใน
เขตเทศบาลต าบล
โชคชัย
 

เพ่ือจ้างเหมา
บุคคลภายนอก
ดูแล รักษาความ
สะอาดถนน
ให้สะอาดเรียบร้อย
อยู่เสมอ

จ้างเหมา
บุคคลภายนอก
เพ่ือ
ท าความสะอาด
ถนนในเขต
เทศบาล  และ
ภูมิทัศน์
บริเวณริมถนน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ชุมชนมีความ
สะอาดข้ึนมาก
กว่าร้อยละ 20

ถนนและภูมิ
ทัศน์บริเวณ
ริมถนนใน
เขตเทศบาล  
มีความ
สะอาดมาก
ข้ึน

กอง
สาธารณสุขฯ

19 โครงการปรับปรุงห้อง
ส้วมตลาดสดสายหยุด

เพ่ือปรับปรุงห้อง
ส้วมให้ได้
มาตรฐาน Has

ห้องส้วมตลาดสด
สายหยุด
ได้มาตรฐาน Has

 - 200,000  -  -  - ห้องส้วมมี
มาตรฐานตาม
หลัก Has

ประชาชนผู้
จับจ่ายสินค้า
มีห้องส้วมท่ี
ได้มาตรฐาน
ไว้ใช้บริการ

กอง
สาธารณสุขฯ

      2,790,000         2,290,000       2,090,000       2,090,000       1,020,000

18             17               16             16             16             รวมโครงการ

รวมท้ังส้ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ (แบบ ผ.02)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาสังคม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

1 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลโชคชัย

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
 ผู้ป่วยเอดส์  
เด็กและเยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ได้รับผลกระทบ
จากโรคระบาด

      500,000         500,000        500,000       500,000       500,000 ร้อยละของ
ประชากรท่ี
พึงพอใจ

ประชาชนท่ี
ประสบภัยมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดี

ส านักปลัด
(งานสังคม
สงเคราะห์)

2 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนจาก
โรคติดเช้ือไวรัสโคโร
น่า 2019 
(COVID-19)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนผู้ท่ีติด
เช้ือ และผู้ท่ี
ได้รับผลกระทบ
จากโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19)

      500,000         500,000        500,000       500,000       500,000 ร้อยละของ
ประชากรท่ี
พึงพอใจ

ประชาชนท่ี
ประสบภัยมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดี

ส านักปลัด
(งานสังคม
สงเคราะห์)

   1,000,000      1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000

2               2                2               2               2               

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รวมงบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวมโครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ (แบบ ผ.02)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาสังคม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

1 โครงการจ้างเหมา   
ท าความสะอาด 
บ ารุงรักษาสวน 
สาธารณะภายในเขต
เทศบาลต าบลโชคชัย

เพ่ือให้
สวนสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล
มีความสวยงาม
สะอาดเรียบร้อย

ท าความสะอาด
สวนสาธารณะ
และดูแลเคร่ือง
ออกก าลังกาย
กลางแจ้งและ
เคร่ืองเล่นส าหรับ
เด็ก

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ชุมชนมีความ
สะอาดข้ึน
มากกว่า     
ร้อยละ 20

เทศบาลมี
สภาพ  ภูมิ
ทัศน์ 
สวยงาม 
และมีเคร่ือง
ออกก าลัง
กายและ 
เคร่ืองเล่น

กองช่าง

     850,000        850,000       850,000       850,000       850,000
1               1                1               1               1               รวมโครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รวมงบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาสังคม (แบบ ผ.02)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

2.7 แผนงานงบกลาง

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถ่ินหรือ 
 พ้ืนท่ี

เพ่ือเป็นการสร้าง
หลักประกันสุขภาพ
ให้กับประชาชนทุก
คนในพ้ืนท่ี

เทศบาลต าบล
โชคชัยมีการ
จัดต้ังกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สมทบเงิน
งบประมาณ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถ่ินหรือ
พ้ืนท่ี

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัดฯ

2 โครงการสงเคราะห์  
   เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ของผู้สูงอายุ  ท่ี
ขาดแคลนค่าใช้จ่าย
เพ่ือการยังชีพ

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลท่ียากจน
และขาดคนดูแล

18,600,000 18,600,000 18,600,000 18,600,000 18,600,000  ผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแล
อย่างท่ัวถึง

ผู้สูงอายุ
ได้รับการ
ช่วยเหลือมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัดฯ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการสงเคราะห์  
   เบ้ียยังชีพคนพิการ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ของคนพิการ ท่ีขาด
แคลนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การยังชีพ

คนพิการในเขต
เทศบาลท่ียากจน
และขาดคนดูแล

3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000  ผู้พิการได้รับ
การดูแลอย่าง
ท่ัวถึง

คนพิการ
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
และมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัดฯ

4 โครงการสงเคราะห์  
   เบ้ียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ของผู้ป่วยเอดส์ท่ี
ขาดแคลนค่าใช้จ่าย
เพ่ือการยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
  เทศบาลท่ี
ยากจนและขาด
คนดูแล

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการดูแล
อย่างท่ัวถึง

ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
และมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัดฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

เพ่ืออุดหนุนสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาล
ต าบลโชคชัย

สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบล    
 โชคชัย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สมทบเงิน
งบประมาณ
กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน

กองทุนมี
การบริหาร
จัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล
สมาชิกได้รับ
ประโยชน์
สูงสุด

ส านักปลัดฯ

         22,250,000            22,250,000          22,250,000          22,250,000          22,250,000

5               5                5               5               5               
      30,415,000         30,415,000        30,215,000     30,215,000     29,145,000

             47                46              45              45              45รวมโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 2

รวมท้ังส้ิน

รวมโครงการ
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 2

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   2 ด้านการพัฒนาการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา (แบบ ผ.02)

3.1 แผนงานการศึกษา 

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการฝึกอบรม
และศึกษา 
ดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
บุคลากรด้านการศึกษา
เทศบาลต าบลโชคชัย

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การ 
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
โชคชัย

คณะกรรมการ
บริหาร 
ศูนย์ฯและครู
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องเข้า
ร่วม
โครงการ)

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  บุคลากร
ด้าน
การศึกษา
ได้รับ
การอบรมและ
ศึกษาดูงาน
ร้อยละ 85 

คณะกรรมการ
บริหาร
ศูนย์ฯและครู
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อ 
ได้รับความรู้
เพ่ือน ามา
พัฒนาศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลโชคชัย

กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

2 โครงการจ้างเหมา
บุคคล
ภายนอกและจ้างเหมา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมา
บุคลภายนอก 
ด าเนินกิจการให้กับ
กองการศึกษา  
จ้างผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
ปฐมวัย

เด็กปฐมวัย
ได้รับการ 
ดูแลท่ัวถึง งาน
ส าเร็จ
ตาม
วัตถุประสงค์

       600,000        600,000        600,000        600,000       600,000  เด็กได้รับ
การ 
ดูแล ท่ัวถึง
งานส าเร็จ

เด็กปฐมวัยมี
คุณภาพ
ปลอดภัย งานได้
ส าเร็จ ศูนย์เด็ก
ได้มาตรฐาน

กอง
การศึกษา

3 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
 เร่ืองการจัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษาแผนปฏิบัติ
การ 
ประจ าปีและการ
ติดตาม
ประเมินผล 

เพ่ือให้บุคลากร
ส านักงาน 
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ  
มีความรู้ ความเข้าใจใ 
การท าแผนพัฒนา 
การศึกษาประจ าปี
และ 
แผนพัฒนาการศึกษา
 5 ปี 

บุคลากรได้รับ
ความรู้ 
เก่ียวกับการ
จัดท าแผน
พัฒนาท้องถ่ิน
และแผน
การศึกษา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  บุคลากรทุก
คน
มี
ประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน

บุคลากรกอง
การศึกษา
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ทุกคน มี
ความรู้และ
มีความเข้าใจ
ในการ
จัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
และแผนการ
ศึกษา 

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

4 โครงการพัฒนา
บุคลากร
ด้านการศึกษา

เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็กได้
เข้ารับการอบรม
เก่ียวกับ
การเล้ียงดูเด็กปฐมวัย

ผู้ดูแลเด็กทุก
คนเข้ารับ
การอบรมทุกคน

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  บุคลากร 
มี
ประสิทธิภาพ
ในการดูแล
เด็กปฐมวัย

บุคลากรกอง
การศึกษา
ความรู้มาพัฒนา
ศูนย์เด็กให้เจริญ
 ก้าวหน้าย่ิงข้ึน 

กอง
การศึกษา

5 โครงการฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิม 
ศักยภาพด้านการเงิน
และบัญชี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ด
เทศบาล
ต าบลโชคชัย

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากร  
ท่ีปฏิบัติงานด้าน
การเงิน
และบัญชี มีความรู้
เพ่ิมเติม
และมีประสิทธิภาพ

ส่งบุคลากร
ด้านการศึกษา
เข้ารับการอบรม

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  บุคลากร  
ได้รับความรู้

บุคลากร มี
ความรู้
ความสามรถใน
การ
ปฏิบัตงานได้
ถูกต้อง 
ตามระเบียบฯ

กอง
การศึกษา

6 โครงการอบรมงาน
ด้านพัสดุ

เพ่ือให้บุคลากร
ทางการ 
ศึกษา ได้รับความรู้
ด้านงานพัสดุต่างๆ

บุคลากรได้รับ
ความรู้ 
ทุกคนและมี
ประสิทธิภาพ

30,000         30,000         30,000         30,000         30,000         บุคลากร  
ได้รับความรู้

พนักงานครู
ผู้ดูแลเด็ก มี
ความรู้ ในการ
 ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุเพ่ิมข้ึน

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

7 โครงการอบรมการใช้
สารสนเทศทางการ
ศึกษากร 
ทางการศึกษา

เพ่ือส่งเสริมพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพและ 
สอดคล้องกับนโยบาย
แผนพัฒนา
การศึกษาชาติ

บุคลากรได้เข้า
รับการ
อบรมทุกคน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  บุคลากร
ทางการ 
ศึกษาไดรับ
ความรู้อย่าง
สม่ าเสมอ

บุคลากร
ทางการศึกษา
มีประสิทธิภาพ
ตาม
มาตรฐานฯ  
และทันต่อ
สถานการณ์ 
 ปัจจุบัน 

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

8 โครงการอบรมเชิง
วิชาการ
หลักสูตร "กล
ยุทธในการจัดซ้ือ 
จัดจ้างตามหลักเกณฑ์
และ
วิธีการปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วย
การจัดซ้ือจัดจ้างและ
การ 
บริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ 2561

เพ่ือส่งเสริมบุคลากร 
ให้มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานจัดซ้ือจัด
จ้าง
 ได้ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 

บุคลากรได้รับ
ความรู้
และสามารถ
น าความรู้
มาปฏิบัติหน้าท่ี
ได้

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000   บุคลากรมี  
ประสิทธิภาพ

บุคลากร
ทางการศึกษา
มีความรู้ และ
สามารถ
ปฏิบัติงาน
จัดซ้ือจัดจ้าง
ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

9 โครงการให้ความรู้
ผู้ปกครอง
ในการป้องกันโรค 
และการ
เล้ียงดูเด็กปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
โชคชัย

เพ่ือจัดอบรม
ผู้ปกครอง
ให้มีความรู้เร่ืองการ
ป้องกันโรค การเล้ียงดู
เด็กปฐมวัย มี
พัฒนาการ
ท่ีดี สมวัย

จัดอบรมให้
ความรู้กับ
ผู้ปกครอง 
และผู้เก่ียว
ข้องจ านวน 
150 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
มากว่า
ร้อยละ 80

ผู้ปกครองและ
ผู้ท่ี
เก่ียวข้อง มี
ความรู้
เร่ืองการดูแล
สุขภาพ
และภาวะ
โภชนาการ
เด็ก ได้อย่าง
ถูกต้อง

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

10 โครงการอาหารเสริม 
(นม)
(วัสดุงานบ้านงานครัว)

เพ่ือสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) ให้กับเด็ก
ปฐมวัย ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและเด็ก
นักเรียน
ในเขตเทศบาลต าบล
โชคชัย ตามระเบียบฯ

เด็กปฐมวัย 
และนักเรียน
ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลโชคชัย

4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000   อาหารเสริม
(นม) มีจ านวน
เพียงพอต่อ
ปริมาณเด็ก

เด็ปฐมวัยศุนย์
พัฒนา
เด็กเล็กฯและ
เด็ก
นักเรียน
โรงเรียน
ในเขตเทศบาล
ต าบล
โชคชัย มี
สุขภาพ
ร่างกายท่ี
แข็งแรง
สมบูรณ์

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

11 โครงการประชุมช้ีแจง
ผู้ปกครองของศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
โชคชัย

เพ่ือเตรียมความพร้อม
และท าความเข้าใจ
ให้แก่ผู้ปกครองของ
เด็ก
ในปีการศึกษาใหม่ 
เก่ียวกับนโยบาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ

ซักซ้อมความ
เข้าใจ
เก่ียวกับ
นโยบาย กฎ
ระเบียบ 
ข้อบังคับ
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
โชคชัย
ให้ผู้ปกครอง
ทุกคน
รับทราบ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละของ
ผู้ปกครองท่ี
พึงพอใจ

ผู้ปกครองได้
รับทราบ 
เก่ียวกับ
นโยบาย กฎ
ระเบียบ 
ข้อบังคับ
ของศูนย์ฯ 
เก่ียวกับการ
ดูแลเด็กและ
เตรียม
ความพร้อม 

กอง
การศึกษา

12 โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโชคชัย

เพ่ือจัดการแข่งขัน
กีฬาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลโชคชัย

จัดกิจกรรม
แข่งกีฬาจ านวน
 1 คร้ัง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  เด็กปฐมวัย
ทุกคนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
การแข่งขัน
กีฬา

เด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ มีความ
สามัคคี และมี
สุขภาพท่ี
แข็งแรงย่ิงข้ึน

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

13 โครงการจัดกิจกรรม
อ าลาสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโชคชัย

เพ่ือให้เด็กผ่านการ
เตรียมพร้อมได้รับ
วุฒิบัตรรับรองผล
การศึกษา

เด็กท่ีผ่านการ
ทดสอบ
พัฒนาการทุก
คนได้รับ
วุฒิบัตรและ
เข้าศึกษาใน
ระดับท่ีสูงข้ึน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  เด็กปฐมวัย
ทุกคนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
การแข่งขัน
กีฬา

เด็กผ่านการ
เตรียมความ
พร้อม ได้รับ
วุฒิบัตรรับรอง
ผลการศึกษา

กอง
การศึกษา

14 โครงการจัดงาน
สายใยสายสัมพันธ์
ครอบครัวของหนู

เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้
รู้จักความส าคัญของ
วันแม่แห่งชาติ

จัดกิจกรรมวัน
แม่ จ านวน 1 
กิจกรรม

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  จ านวนเด็ก
ผู้ปกครองมี
ความพึง
พอใจใน
กิจกรรม
มากกว่าร้อย
ละ 75

เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ ได้รู้จัก
วันแม่แห้งว
ชาติและได้
แสดงความ
กตัญญูต่อ
ผู้ปกครอง

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

15 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา             
 -ค่าอาหารกลางวัน
เด็กปฐมวัย             
 -ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)          
 -ค่าหนังสือเรียน      
 -ค่าอุปกรณ์การเรียน 
 -ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน                 
 -ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

เพ่ือส าหรับจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารการศึกษา 
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

นส าหรับ
สนับสนุน
ค่าอาหาร
กลางวัน ค่า
จัดการเรียน
การสอน และ
ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการ
ศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

813,540 813,540 813,540 813,540 813,540  นักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวัน
ครบถ้วนทุก
คนและมี
ปริมาณท่ี
เพียงพอ 
ร้อยละ 100

นักเรียนท่ี
ศึกษาอยู่
โรงเรียนในเขต
เทศบาลมี
สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
 สมบูรณ์

กอง
การศึกษา

16 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนสังกัด
(สพฐ.)

เพ่ือสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้เด็ก
นักเรียน 3 แห่ง 
สังกัด สพฐ.ในเขต
เทศบาลต าบลโชคชัย

เด็กนักเรียน
สังกัด (สพฐ.)ใน
เขตเทศบาล
ต าบลโชคชัย

8,980,000 8,980,000 8,980,000 8,980,000 8,980,000  นักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวัน
ครบถ้วนทุก
คนและมี
ปริมาณ
เพียงพอ

นักเรียนท่ี
ศึกษาอยู่
โรงเรียนในเขต
เทศบาลมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

17 โครงการส่งเสริม
ป้องกันสุขภาพช่อง
ปากเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลโชคชัย

เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัยใน
ช่องปากให้กีบเด็ก
ปฐมวัย และให้
ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแล
เด็ก และเจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้อง

เด็กปฐมวัย 
ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก 
เจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้อง 120 
คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัย 
ครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ท่ี
เก่ียวข้อง
ร้อยละ 90

ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย ครู
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ได้รับความรู้

กอง
การศึกษา

18 โครงการอบรม
ส่งเสริมความรู้
เก่ียวกับการป้องกันภัย

เพ่ือให้เด็กปฐมวัย มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันภัยและ
ให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก 
และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
ป้องกันภัยต่างๆ

เด็กปฐมวัย 
ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก 
เจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้อง 130 
คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  เด็กปฐมวัย 
ครู/ผู้ดูแล
เด็ก ผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง
จ านวน 130
 คน

เด็กปฐมวัย 
ผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ได้รับความรู้

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

19 โครงการสุขภาพของ
หนู

เพ่ือให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
การตรวจสุขภาพ

จัดกิจกรรม
ตรวจสุขภาพให้
เด็กปฐมวัย

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ตรวจ
สุขภาพร้อย
ละ 80

เด็กปฐมวัยมี
สุขภาพ 
แข็งแรง 
สมบูรณ์ทุกคน

กอง
การศึกษา

     15,123,540      15,123,540      15,123,540      15,123,540     15,123,540

19                19                19                 19                 19                

     15,123,540      15,123,540      15,123,540      15,123,540     15,123,540

19                19                19                 19                 19                

รวมโครงการ
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 3

รวมโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 3

รวมงบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ (แบบ ผ.02)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาสังคม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

1 โครงการจัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ผู้บริหารท้องถ่ิน

เพ่ือด าเนินการจัดการ
เลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ินและผู้บริหาร
ท้องถ่ิน

จัดการเลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถ่ินและ
ผู้บริหารท้องถ่ิน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความ
พึงพอใจท่ีจัด
ให้มีการเลือกต้ัง

เทศบาลได้สมาชิก
สภาท้องถ่ินและ
ผู้บริหารท้องถ่ิน 
เพ่ือบริหารงาน
เทศบาลฯ

ส านักปลัดฯ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



2 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและพัฒนา
บุคลากร

ผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง ได้
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์
ในการท างานแบบใหม่

ผู้บริหารและสมาชิก  
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลลูกจ้าง  
พนักงานจ้าง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วม
โครงการ

ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล
 พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างทุกคน  น า
กระบวนทัศน์ใหม่ ๆ
 มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ส านักปลัดฯ

3 ค่าจ้างท่ีปรึกษา    ซ่ึงไม่
เก่ียวกับครุภัณฑ์หรือ
ส่ิงก่อสร้างหรือ   ไม่ได้มา
ซ่ึงครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท่ี
ปรึกษา จัดท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
ของเทศบาล

เพ่ือประเมินความพึง
พอใจของประชาชนใน
การให้บริการของ
เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
เกณฑ์การ
ประเมินผ่าน
เกณฑ์

เทศบาลทราบผล
การประเมินความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการเพ่ือน ามา
ปรับปรุง

ส านักปลัดฯ
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4 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพ่ือให้คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง เล็งเห็น
ความส าคัญของวัน
เทศบาล และกระชับ
ความ สัมพันธ์กับทุกกลุ่ม
 และการได้ร่วมกันท า
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง
ประจ า พนักงานจ้าง 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการชุมชน 
กลุ่มพัฒนาสตรี อสม.

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล
 พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง ประจ าและ
 พนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบลโชค
ชัย ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน
คณะกรรมการ
ชุมชน กลุ่มพัฒนา
สตรี อสม. ได้ท า
กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ร่วมกัน

ส านักปลัดฯ
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5 เงินอุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วม   ในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินระดับอ าเภอ 
อ าเภอ  โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือเป็นสถานท่ีกลางใน
การให้ค าปรึกษาหรือ
แนะน าหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการขอรับความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ 
ให้กับประชาชนท่ีมาติดต่อ

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินฯ 
จ านวน 1 คร้ัง

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 ประชาชน
ได้รับความพึง
พอใจในการใช้
บริการศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ฯ มากกว่าร้อย
ละ 70

ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนได้

ส านักปลัดฯ

6 โครงการ  5  ส เพ่ือให้ส านักงานเทศบาล
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสะอาดสวยงาม 
      ท้ังการจัดส านักงาน 
เอกสาร ตลอดจน 
สภาพแวดล้อม ภายนอก 
เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่ชุมชน

พนักงานเทศบาลทุกคน
ร่วมกิจกรรม 5 ส

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 พนักงานทุกคน
ได้ร่วม
กิจกรรมท า
ความสะอาด
มากกว่า     
ร้อยละ 90

ประชาชนผู้มาใช้
บริการเกิดความ
ประทับใจ 
บรรยากาศภายใน
ส านักงานเทศบาล
สะอาด สวยงาม 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

ส านักปลัดฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



7 โครงการจัดท า วารสาร,
จดหมายข่าว, แผ่นพับ, 
รายงานประจ าปีของ
เทศบาลต าบลโชคชัย

เพ่ือให้เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลต าบล
โชคชัยให้ประชาชนได้ 
รับทราบ

จัดท าวารสาร แผ่นพับ 
จดหมายข่าว และ
รายงานประจ าปี

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
การรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร

ประชาชนได้ทราบ
ผลการด าเนินงาน
และกิจกรรมต่างๆ 
ของเทศบาลต าบล
โชคชัย

ส านักปลัดฯ

8 โครงการส่งเสริม
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม

ผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง ได้รับการ
พัฒนาสติ การประพฤติ
ปฏิบัติให้อยู่ในศีลธรรม
และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติ งานหรือการด ารง
ชีวิตประจ าวันได้

ผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาลพนักงานจ้าง 
ลูกจ้าง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ในการร่วม
กิจกรรม

ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล
 พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างทุกคนมี
ความละเอียด
รอบคอบในการ
ปฏิบัติงาน

ส านักปลัดฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



9 โครงการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการประหยัด
พลังงาน ส าหรับผู้บริหาร
และพนักงานเทศบาล
ต าบลโชคชัย

เพ่ือให้ความรู้เร่ืองการ
ประหยัดพลังงานแก่
ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบล   โชคชัย

ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ้าง ของเทศบาลต าบล
โชคชัยทุกคน

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เช้าอบรม    
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 90

ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจ้าง
สามารถช่วยกัน  
ลดปริมาณการใช้
พลังงานในเทศบาล
ได้

ส านักปลัดฯ

10 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายแก่ผู้น าชุมชน

เพ่ือให้ผู้น าชุมชนมีความรู้
เบ้ืองต้นด้านกฎหมาย
น าไปแก้ไขปัญหาภายใน
ชุมชนได้

ผู้น าชุมชนทุกชุมชน 
จ านวน 80 คน

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
มากกว่า     
ร้อยละ 80

ผู้น าชุมชนมีความรู้ 
  ด้านกฎหมาย 
สามารถน าไปใช้
แก้ไขปัญหาใน
ชุมชนของตนต่อไป
ได้

ส านักปลัด 
(งานนิติการ)

11 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายแก่
ประชาชนท่ัวไป

เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไป  
มีความรู้เบ้ืองต้นด้าน
กฎหมาย

ประชาชนผู้สนใจ   
จ านวน  80  คน

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
มากกว่า     
ร้อยละ 80

ประชาชนท่ัวไป
สามารถน าความรู้
ด้านกฎหมายไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้

ส านักปลัด 
(งานนิติการ)

1,210,000     1,210,000     1,210,000    1,210,000    1,210,000     

11            11            11            11            11            รวมโครงการ

รวมงบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (แบบ ผ.02)

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

1 โครงการลดอุบัติภัยบน
ท้องถนนในช่วงเทศกาล

เพ่ือให้บริการประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางในช่วงเทศกาล

จัดท าโครงการลด
อุบัติภัย บนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
ช่วงเทศกาล
มากกว่า ร้อย
ละ 80

ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมา ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



2 โครงการเพ่ิมศักยภาพ 
อปพร. ด้านการป้องกัน
และบรรเทา สาธารณภัย

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ อปพร.
 ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จัดท าโครงการเพ่ิม
ศักยภาพ อปพร.     
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
จ านวน 1 โครงการ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อปพร. ผู้เข้า 
ร่วมโครงการ
มากกว่า     
ร้อยละ 90

อปพร. ท่ีผ่านการ
อบรมมีความรู้  
ความเข้าใจมากข้ึน

ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

3 โครงการวัน อปพร. เพ่ือให้ อปพร. ได้ท า
กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ร่วมกัน

จัดกิจกรรม บ าเพ็ญ
ประโยชน์ในวัน อปพร.

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อปพร. ผู้เข้า 
ร่วมโครงการ
มากกว่า     
ร้อยละ 90

อปพร. เกิดความ
สามัคคีในการร่วม
กิจกรรม

ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

4 โครงการก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันและบรรเทา   
   สาธารณภัย

เพ่ือใช้เป็นอาคาร
ปฏิบัติงานของงาน
ป้องกันและบรรเทา  สา
ธารณภัย

ก่อสร้างอาคาร คสล. 
โครงหลังคาเหล็ก    
ขนาดกว้าง 7.00 ม.     
ยาว 35.00 ม.

      2,000,000   -   -   -   - ก่อสร้างอาคาร
 คสล. ครบถ้วน
 100%

เทศบาลมีอาคาร
งานป้องกันฯ 
ส าหรับให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ 
งานอย่างเพียงพอ

งานป้องกันฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



5 โครงการติดต้ังกล้องวงจร
ปิดภายในเขตเทศบาล
ต าบลโชคชัย

เพ่ือไว้บันทึกภาพเหตุการณ์
ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
มิฉาชีพ หรือเกิดจาก
อุบัติเหตุต่าง ๆ ไว้เป็น
หลักฐาน

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังกล้อง
วงจรปิด คุณลักษณะดังน้ี
 - ความละเอียดของ
คุณภาพสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1920x1080 pixl
 - เคร่ืองบันทึกภาพ
ส าหรับการบันทึกภาพ
ไม่น้อยกว่า 16 CH 
 - จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 32 น้ิว จ านวน 8 จุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ติดต้ังกล้อง
วงจรปิด 
จ านวน 8 ชุด 
ครบถ้วน

ประชาชนเกิด
ความปลอดภัย 
และอุ่นใจในการใช้
ชีวิตประจ าวันท่ี
เกิดข้ึนโดยมีกล้อง
วงจรปิดบันทึก
หลักฐานต่าง ๆ

ส านักปลัดฯ
(งานเทศกิจ)

2,790,000     790,000       790,000       790,000       790,000       

5              4              4             4              4              

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ (แบบ ผ.02)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการพัฒนาสังคม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

1 โครงการจัดเก็บ  ข้อมูล
พ้ืนฐานในเขตเทศบาล
ต าบลโชคชัย

เพ่ือให้เทศบาลต าบลโชค
ชัยมีข้อมูลพ้ืนฐานของแต่
ละชุมชน

ผู้น าชุมชนและ 
คณะกรรมการชุมชน
จ านวน 95 คน

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าอบรม
ครบถ้วน 100%

เทศบาลมีข้อมูล
พ้ืนฐานถูกต้อง 
ครบถ้วน สามารถ
น าไปใช้ในงาน    
ต่างๆ ได้

ส านักปลัดฯ

15,000      15,000       15,000      15,000      15,000      
1              1              1             1              1              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   2 ด้านการพัฒนาการศึกษา (แบบ ผ.02)
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

4.4  แผนงานการศึกษา

 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงต่อเติม
หลังคาสนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโชคชัย

 เพ่ือปรับปรุงต่อเติม 
หลังคาสนามเด็กเล่น
ใช้บังแดด กันฝน 
ให้ร่มร่ืน น่าอยู่ ย่ิงข้ึน
และเด็กปฐมวัย
 มีความปลอดภัย 

ท าการก่อสร้างหลังคา
สนามเด็กเล่น คิดเป็น
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
48.60 ตารางเมตร
พร้อมท ารางรองรับน้ าฝน
ตามแบบเทศบาล
ต าบลโชคชัยก าหนด

200,000  -  -  -  -  เด็กได้ใช้
สนามท่ีมีความ
ปลอดภัย

เด็กปฐมวัยมีสนาม
เด็กเล่น  ร่มร่ืน  
น่าอยู่ น่าเล่น 
ปลอดภัย ได้
มาตรฐาน

กองการศึกษา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



2 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลโชค
ชัย หมู่ท่ี 1 ต าบลโชคชัย 
อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือใช้เป็นอาคาร ส าหรับ
ใช้เป็นท่ีประชุม
ผู้ปกครอง ชุมชน 
และเป็นสถานท่ีดูแลเด็ก
และใช้จัดกิจกรรมอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวข้อง

ก่อสร้างอาคาร คสล.
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
10 เมตร 

2,560,000 2,560,000  -  -  -  ร้อยละของ
ประชาชน
พึงพอใจ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโชค
ชัย
มีพ้ืนท่ีส าหรับจัด
การเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึน และใช้จัด
กิจกรรมต่างๆ

กองการศึกษา

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารอบอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโชคชัย

เพ่ือใช้รองรับน้ าฝน 
ท่ีไหลจากหลังคาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯลงสู่
ท่อน้ าท้ัง

ก่อสร้างรางระบายน้ า
รอบตัวอาคาร ลงสู่
น้ าท้ัง ตามแบบท่ี
เทศบาลต าบลโชคชัย
ก าหนด

 - 500,000  - 500,000  -   ร้อยละของ 
ประชาชน
พึงพอใจ

ไม่ก่อให้เกิดน้ าท่วม
ขัง
บริเวณภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

4 โครงการจ้างเหมาติดต้ัง
ช้ันว่างอุปกรณ์ ภายใน 
ห้องเก็บวัสดุ

 เพ่ือใช้เก็บวัสดุ  
 อุปกรณ์ต่างๆ 
 ให้เรียบร้อย 

ติดต้ังช้ันวางวัสดุ
ขนาดไม่น้อยกว่า
4 เมตร จ านวน 2 ชุด

50,000  -  - 50,000  -  ติดต้ังช้ันวาง
 ครบถ้วน 

 มีท่ีเก็บวัสดุ สะดวก
ในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์
มีความปลอดภัย

กองการศึกษา

5 โครงการติดต้ังกันสาด
อ่างล้างมือ (ด้านนอก
อาคาร)

 เพ่ือป้องกันแสงแดด  
 และฝน และให้เด็ก 
 ได้รับความปลอดภัย 

ติดต้ังกันสาด ขนาด
ไม่น้อยกว้า 0.80 เมตร
ยาว 4 เมตร  
จ านวน 2 ชุด

40,000  - 40,000  -  -   ติดต้ังกันสาด 
  ครบถ้วน

 เด็กปฐมวัยมีกันสาด
ป้องกันแสงแดด

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



6 โครงการปรับปรุงซ่อม
เปล่ียนหลังคาห้อง
รับประทานอาหาร
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
โชคชัย

 เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง 
 ให้กับเด็กปฐมวัย 
 และให้บริเวณสว่าง 
 ตลอดเวลา 

ท าการซ่อม/เปล่ียน
หลังคาโปร่งใส
ห้องรับทานอาหาร
เด็กปฐมวัย

 - 50,000  -  -  -  เด็กได้รับ
แสงสว่าง
เพียงพอ

 ห้องรับประทาน
อาหาร
สว่าง ปลอดภัย

กองการศึกษา

7 ก่อสร้างประตูพร้อมหลังคา
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโชคชัย

เพ่ือไว้รับเด็ก-ส่งเด็ก
ให้มีความปลอดภัย
กับเด็กปฐมวัย

ก่อสร้างประตูพร้อม 
หลังคาตามแบบท่ี
เทศบาลต าบลโชคชัย
ก าหนด

 - 200,000  - 200,000  -   ร้อยละของ 
ความพอใจ
ท่ีมีความ
ปลอดภัย

 เด็กปฐมวัย มีประตู
เปิด-ปิดท่ีปลอดภัย
ในการรับส่งเด็ก

กองการศึกษา

8 โครงการก่อสร้างห้องพัก
เวร
รักษาความปลอดภัย 
ด้านหน้า
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็เล็ก
เทศบาลต าบลโชคชัย

เพ่ือเป็นท่ีพักเวรรักษา
ความปลอดภัยให้กับเด็ก
ปฐมวัย และเป็นท่ีรอรับ
เด็กก่อนเข้าห้องเรียน

ห้องพักเวรรักษา
ก่อสร้างห้อง ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3ป3 เมตร
คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
9 ตารางเมตร

40,000 40,000  -  -  -  เด็กปฐมวัย
ผู้ปกครอง
ร้อยละ 85%

 เด็กปฐมวัยทุกคน 
ได้รับ
ความปลอดภัย
 

กองการศึกษา

9 โครงการปรับปรุงห้อง
รับประทานอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโชคชัย

เพ่ือให้ห้องรับประทาน 
อาหารท่ีสะอาด ป้องกัน
ฝุ่นละออง แมลง
พาหะน าโรคมาปนเป้ือน
ขณะเด็กรับประทาน
อาหาร 

ก่อสร้างผนังและติดต้ัง
ผนังกระจกบริเวณ 
ห้องรับประทานอาหาร

300,000  - 300,000  -  -  เด็กทุกคน
ปลอดภัย
จากเช้ือโรค

 มีห้องรับประทาน
อาหาร
ท่ีสะอาด ปลอดภัย

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



10 โครงการต่อเติมห้องเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลโชคชัย

เพ่ือใช้เป็นห้องเรียน
ท่ีได้มาตรฐาน

ท าการต่อเติมปรับปรุง
ห้องเรียนท่ีได้
มาตรฐาน 

 -  - 500,000  -  -   ความพึง
พอใจ 
ผู้ปกครอง

 ห้องเรียนศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลฯ
ได้มาตรฐานและ
น่าเรียนมากข้ึน

กองการศึกษา

11 โครงการก่อสร้างบ้านบอล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลโชคชัย

เพ่ือเป็นแรงจูงใจเด็ก
ท าให้น่าเรียน น่าเล่น
และเด็กมีศักยภาพ
ในการพัฒนาท้ัง4 ด้าน

ก่อสร้างบ้านบอลขนาด 
ไม่น้อยกว่า 4x4 เมตร

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ความพึงพอใจ
ผู้ปกครอง

  เด็กปฐมวัยทุกคน 
มีพัฒนาการท่ีดี
ได้มาตรฐานและ

กองการศึกษา

3,240,000     3,400,000     890,000       800,000       50,000         

7              6              4             4              1              
     7,255,000      5,415,000     2,905,000     2,815,000      2,015,000

24            22            20            20            17            
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ท่ี 4
รวมโครงการยุทธศาสตร์ท่ี 4

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และย่ังยืน (แบบ ผ.02)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและย่ังยืน

5.1 แผนงานสาธารณสุข

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเยาวชน
ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือสร้างจิตส านึกใน
การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

เยาวชนในเขตเทศบาล
ต าบลโชคชัย ท้ัง 19 
ชุมชน

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 85

เยาวชนร่วม
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการอบรม
ผู้ประกอบการด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อม

เพ่ือให้ความรู้      
ความเข้าใจแก่
ผู้ประกอบการฯ ใน
ด้านสุขาภิบาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ

ผู้ประกอบการตาม พรบ.
 สาธารณสุข   พ.ศ.2535
 ในเขตเทศบาลต าบล  
โชคชัย ได้รับ  ความรู้ 
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 85

ผู้ประกอบการฯ   
  มีความรู้และ 
ความเข้าใจในด้าน
สุขาภิบาลและ
อนามัย
ส่ิงแวดล้อมและ
ความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน

กอง
สาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก



3 โครงการก่อสร้าง
ระบบบ าบัด น้ าเสีย
เทศบาลชุมชน
เทศบาลต าบลโชคชัย

เพ่ือให้มีระบบบ าบัด 
น้ าเสียท่ี ได้มาตรฐาน
และป้องกันมลพิษ    
 ท่ีเกิดจากน้ าเสีย

ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ า
เสียท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน   1 แห่ง

 - -  -  - 8,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

เทศบาลมีระบบ
การบ าบัดน้ าเสีย  
ท่ีได้มาตรฐาน

กอง
สาธารณสุขฯ

4 โครงการรณรงค์
รักษาความสะอาด
และคัดแยกขยะมูล
ฝอยชุมชน

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้และ มีความ
ตระหนักในการ
จัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน

ชุมชนท้ัง           19 
ชุมชน มีการ คัดแยก
ขยะก่อนท้ิง

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ชุมชนในเขต
เทศบาล มีความรู้
และจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนและ
ขยะอันตราย
ภายในครัวเรือนได้

กอง
สาธารณสุขฯ

       160,000         160,000        160,000          160,000       8,160,000

3 3 3 3 4

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ (แบบ ผ.02)
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและย่ังยืน

5.2 แผนงานการเกษตร

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราช  
ด าริฯ (อพ.สธ.)

เพ่ือสนองพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี และเพ่ือ
ปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน

จัดต้ังศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) จ านวน    1 แห่ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ด าเนินการ
จัดต้ังศูนย์
อนุรักษ์
พันธุกรรมฯ 
ครบถ้วน 100%

เทศบาลต าบล    
โชคชัยมีศูนย์
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

กองช่าง

2 โครงการแปลงสาธิต
เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลต าบลโชคชัย

เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. แปลงสาธิตเกษตร พ้ืนท่ี
         2. ลดการใช้
เคมีภัณฑ์            3. 
อนุรักษ์และส่งเสริมให้
บริโภคผักพ้ืนบ้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สนใจท า  
แปลงเกษตร
สาธิตมีมากข้ึน
ร้อยละ 20

ประชาชนมีแหล่ง
เรียนรู้ด้านการ 
เกษตรพ้ืนท่ี 1 งาน 
ประชาชนมีแหล่ง
เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

กองช่าง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
2 2 2 2 2

360,000 360,000 360,000 360,000 8,360,000

5 5 5 5 6

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ท่ี 5

รวมโครงการ ยุทธศาสตร์ท่ี 5

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  7 ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา (แบบ ผ.02)
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการจัดงาน
วัน  ท้องถ่ินไทย

เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไปน้อมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 ท่ี
ทรงมีต่อการปกครองท้องถ่ิน
ไทยอันน าไปสู่การวาง 
รากฐานการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาลพนักงาน
จ้างเทศบาล และ
ลูกจ้างประจ า
เทศบาลต าบลโชค
ชัย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ในการร่วม
กิจกรรม

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล
 พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง
เทศบาลต าบลโชคชัย
 ได้ร่วมพิธีถวายราช
สักการะ และท า
กิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์
ร่วมกัน

ส านักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



2 โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ    พระบรม
ราชินี(3 มิถุนายน)

เพ่ือเป็นการแสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดีและส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินิ

คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง
ประจ า พนักงาน
จ้าง และ
ประชาชนทุก  หมู่
เหล่า จ านวน   
300 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม
มากกว่าร้อยละ
 80

ประชาชนทุกหมู่
เหล่าได้ร่วมแสดง
ความจงรักภักดี และ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
 พระบรมราชินี

ส านักปลัดฯ

3 โครงการเฉลิม
ฉลองชัย
อนุสาวรีย์ท้าวสุร
นารีร่วมกับ
หน่วยงาน
ราชการและ
องค์กรปกครอง
ส่วน  ท้องถ่ินอ่ืน

เพ่ือระลึกถึงวีรกรรมอัน
กล้าหาญ ของท่านท้าวสุร
นารี และชาวเมือง
นครราชสีมาท่ีต่อสู้รักษา
ผืน  แผ่นดินไทย

ประชาชนภายใน   
เขตเทศบาลและ 
นอกเขตเทศบาล
ต าบลโชคชัย  
จ านวนมากกว่า    
 500 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มากกว่าร้อยละ
 90

เพ่ือฟ้ืนฟูประวัติ 
ศาสตร์ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถ่ิน และ
สร้างจิตส านึกให้
อนุชนรุ่นหลังระลึกใน
วีรกรรม อันกล้าหาญ
ของท่านท้าว สุรนารี
และชาวเมือง
นครราชสีมา ท่ีต่อสู้
รักษาผืนแผ่นดินไทย
ไว้ ตราบจนทุกวันน้ี

ส านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



4 โครงการจัดงาน
วันปิยมหาราช

เพ่ือเป็นการระลึกถึงวัน
เสด็จสวรรคตใน
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 5

คณะผู้บริหาร   
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง ประจ า 
พนักงานจ้าง และ
ประชาชนทุก  หมู่
เหล่า

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มากกว่าร้อยละ
 90

ประชาชนทุกหมู่
เหล่าได้ร่วมแสดง
ความจงรักภักดี และ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ของพระ
บาท สมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ส านักปลัดฯ

5 โครงการจัดงาน
วันเฉลิม พระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสิ
นทร มหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้า   อยู่หัว
(28 กรกฎาคม)

เพ่ือเป็นการแสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดีและส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาท สมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสิ
นทร  มหาวชิราลงกรณ   
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะผู้บริหาร 
สมาชิก สภา 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง และ
ประชาชนทุกหมู่
เหล่า

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มากกว่าร้อยละ
 90

ประชาชนทุกหมู่
เหล่าได้ร่วมแสดง
ความจงรักภักดีและ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว

ส านักปลัดฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



6 โครงการวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระบรม  
 ราชชนนีพันปี
หลวง และวันแม่
แห่งชาติ (12 
สิงหาคม)

เพ่ือเป็นการแสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดีและส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระบรมราชชนนี   
  พันปีหลวง

คณะผู้บริหาร   
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง ประจ า 
พนักงานจ้าง และ
ประชาชนทุก  หมู่
เหล่า

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มากกว่าร้อยละ
 90

ประชาชนทุกหมู่
เหล่าได้ร่วมแสดง
ความจงรักภักดีและ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระบรม     
ราชชนนีพันปีหลวง

ส านักปลัดฯ

7 โครงการวัน
คล้ายวันสวรรคต
ของพระบาท   
สมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
(13 ตุลาคม)

เพ่ือเป็นการแสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดีและส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาท สมเด็จพระบรม  
    ชนกาธิเบศร มหา    
ภูมิพลอดุลยเดช  มหาราช
 บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหาร   
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง ประจ า 
พนักงานจ้าง และ
ประชาชนทุก  หมู่
เหล่า

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มากกว่าร้อยละ
 90

ประชาชนทุกหมู่
เหล่าได้ร่วมแสดง
ความจงรักภักดี และ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ของพระ
บาท   สมเด็จพระ
บรม  ชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร

ส านักปลัดฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



8 โครงการวันคล้าย
  วันพระบรม
ราชสมภพของ
พระบาท สมเด็จ
พระบรม    ชน
กาธิเบศร มหา 
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรม
นาถบพิตร วัน
ชาติและวันพ่อ
แห่งชาติ       (5 
ธันวาคม)

เพ่ือเป็นการแสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดี และส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาท สมเด็จพระบรม  
    ชนกาธิเบศร มหา    
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหาร   
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง ประจ า 
พนักงานจ้าง และ
ประชาชนทุก  หมู่
เหล่า

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มากกว่าร้อยละ
 90

ประชาชนทุก       
หมู่เหล่าได้ร่วมแสดง
ความจงรักภักดีและ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ   
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร    
มหาภูมิพล        
อดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

ส านักปลัดฯ

     340,000       340,000        340,000       340,000      340,000

              8                8                 8                 8               8

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ (แบบ ผ.02)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  7 ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการจัดงาน
ประเพณี
ปีใหม่

 เพ่ือส่งเสริมให้ 
ประชาชนได้ท า 
กิจกรรมทางศาสนา 
ในวันข้ึนปีใหม่ร่วมกัน

จัดกิจกรรมท าบุญ
ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง วันข้ึน
 ปีใหม่ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  มีผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม
มากกว่า
ร้อยละ 80

ประชาชนท่ัวไป
ร่วมกันท าบุญ
ตักบาตรเน่ืองในวัน
ข้ึนปีใหม่ ร่วมกัน

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงาน
วันของดี 
บ้านกระโทกลอย
กระทงโชคชัย

 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ได้สืบสาน  
และอนุรักษ์ประเพณี 
 อันดีงามสืบไป 

จัดกิจกรรมงานวัน
ของดี
บ้านกระโทก ลอย
กระทง
โชคชัย กิจกรรม
ปัญญาท้องถ่ิน
 และการแสดง
ต่างๆ 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  มีผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม
มากกว่า
ร้อยละ 80

ประชาชนท่ัวไป 
ได้ร่วมกันอนุรักษ์
การสืบสานประเพณี
ลอยกระทงของไทย

กองการศึกษา

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



3 โครงการส่งเสริม 
ประติมากรรม
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

 เพ่ือส่งเสริมงาน 
 ประติมากรรม  
 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 และสืบทอด 
 งานด้านพุทธศิลป์ 

จัดกิจกรรมหรือ
จัดนิทรรศการเช่น
การประกวดต้นเทียน
การสาธิตการ
แกะสลัก
ต้นเทียน  และภูมิ
ปัญญา
ท้องถ่ิน เช่นการท า 
เส้นหม่ี และกิจกรรม
การแสดงต่างๆ

1,200,000    1,200,000     1,200,000      1,200,000     1,200,000   ประชาชนท่ัวไป
และ
นักท่องเท่ียว
มาร่วมกิจกรรม
ไม่ต่ ากว่า 
10,000  คน

เทศบาลต าบลโชคชัย
ได้ส่งเสริมงานประติ
มา
กรรมภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

กองการศึกษา

4 โครงการส่งเสริม
มารยาท 
ไทย"ย้ิมงาน ไหว้
สวย 
แต่งกายงามตาม
กาล"

 เพ่ือรณรงค์สร้างจิต 
 ส านึกให้กับคน  
 ในสังคม ได้รู้จัก 
 มารยาทไทย  
 และศาสนพิธี

อบรมให้ความรู้เร่ือง
มารยาทไทย ให้เด็ก
เยาวชน  ในเขต
เทศบาล 
ต าบลโชคชัย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  จ านวนเด็ก 
ผู้ปกครอง  
มีความพึงพอใจ
ในกิจกรรม
 มากกว่า  
ร้อยละ 75

เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้
รู้จักวันแม่แห่งชาติ
 และได้แสดงความ
กตัญญูต่อผู้ปกครอง

กองการศึกษา

5 โครงการถวาย
เทียนเน่ืองในวัน
เข้าพรรษา

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน  มีส่วนร่วม
ในวันส าคัญทางศาสนา

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน
ร่วมกิจกรรมถวาย
เทียนพรรษา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 75

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน
ร่วมส่งเสริมพุทธ
ศาสนา

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



6 โครงการเวียน
เทียนเน่ืองในวัน
เข้าพรรษา

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน  มีส่วนร่วม
ในวันส าคัญทางศาสนา

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 
ร่วมกิจกรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 75

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน
ร่วมส่งเสริมพุทธ
ศาสนา

กองการศึกษา

7 โครงการส่งเสริม
พุทธศาสนาเน่ือง
ในเทศกาล
มาฆบูชา

เพ่ือประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้ไปร่วม
ท าบุญ  และเวียนเทียน 
ท่ีวัดภายในเขตเทศบาล 
ต าบลโชคชัย

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชน
ได้ไปร่วมเวียน
เทียน  
วันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 75

ร่วมจรรโลงพุทธ
ศาสนา

กองการศึกษา

8 โครงการอ่ิมบุญ 
พ่อแม่ 
จูงลูกเข้าวัด

เพ่ือรณรงค์ประชา 
สัมพันธ์และส่งเสริม
พ่อแม่เป็นแบบอย่าง
ท่ีดีของลูก เข้าวัดท าบุญ
ในวันส าคัญทางศาสนา

กิจกรรมการสรรหา
ครอบครัวอ่ิมบุญ
ชุมชนละ 1 
ครอบครัว
และประกาศยกย่อง
ชมเชย
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ผู้เข้าร่วม  
กิจกรรม
มากกว่า 
ร้อยละ 80

มีครอบครัวท่ีได้รับ
ประกาศยกย่อง 
ชมเชย
มีความภาคภูมิใจ
และเป็นแบบอย่างท่ีดี
ให้กับครอบครัวอ่ืนๆ
ในเขตเทศบาลฯ

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



9 โครงการสืบสาน
ประเพณี
สงกรานต์ 
เทศบาล 
ต าบลโชคชัย

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ร่วมสืบสาน และอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของไทยให้คงอยู่สืบไป

จัดกิจกรรมการรด
น้ า
ด าหัวและ
การละเล่น
แบบไทย

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

ประชาชนทุกคน
ร่วมอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีไทย

กองการศึกษา

10 โครงการวัด 
ประชา รัฐ  
สร้างสุข

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ร่วมกันท านุบ ารุง
ศาสนาและท ากิจกรรม
ร่วมกันโดยมีวัดเป็น
ศูนย์รวม

ประชาชนท่ัวไป 
ชุมชน
อสม. เทศบาล ร่วม
กิจกรรมปีละ 1 
กิจกรรม

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชน
พึงพอใจ

ประชาชนท่ัวไป 
ชุมชน
อสม. เทศบาล ได้
ร่วม 
จัดกิจกรรมร่วมกัน

กองการศึกษา

      1,765,000         1,745,000          1,745,000         1,745,000       1,745,000

10 10 10 10 10

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ (แบบ ผ.02)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  7 ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการแข่งขัน
กีฬาชุมชน

 เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ 
และสร้าง ปรองดอง
สมานฉันท์ระหว่างชุมชน
 กับชุมชน และเทศบาล
เทศบาลต าบลโชคชัย

ขุมขนทุกชุมชน ใน
เขต
เทศบาลต าบลโชค
ชัย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  มีผู้เข้าร่วม  
กิจกรรม
มากกว่า
ร้อยละ 80

เกิดความรัก 
ความสามัคคี ความ
ปรองดองสมานฉันท์
ระหว่างชุมชน กับ
ชุมชน
และเทศบาลฯ

กองการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



2 โครงการแข่งขัน
กีฬาประชาชน
ต้านยาเสพติด

 เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬา  
 ให้เด็ก เยาวชน   
 และประชาชนท่ัวไป 

เด็ก  เยาวชน  
ประชาชน
ท้ังในและนอกเขต
เทศบาล
ร่วมแข่งขันกีฬา

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  มีผู้เข้าร่วม  
กิจกรรม
มากกว่า
ร้อยละ 80

เด็ก  เยาวชน 
ประชาชน 
ท่ัวไป  มีความรัก
ความสามัคคี ความ
ปรองดองสมานฉันท์
และห่างไกลยาเสพติด

กองการศึกษา

3 โครงการเด่ินย้ิม
กระโทกโชคชัย
ด๋ีดอก...เด่

 เพ่ือให้เด็กเยาวชน 
 ส านึกรักบ้านเกิดและได้ 
 แสดงศักยภาพ 

เด็ก เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลโชคชัย
และเจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้อง
จ านวน 50 คน

50,000        50,000         50,000          50,000         50,000       ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75

เด็ก เยาวชน ได้ร่วม
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
พ้ืนบ้าน และภูมิ
ปัญญา
ท้องถ่ิน

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



4 โครงการประชุม
สภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาล
ต าบลโชคชัย

 เพ่ือด าเนินการคัดเลือก  
 คณะกรรมการบริหาร  
 สภาเด็กและกรรมการ 
 บริหารสภาเด็กและ 
 เยาวชนชุดใหม่/ประชุม  
 ปรึกษาหารือเพ่ือ  
 วางแผนการด าเนินงาน  
และติดตามสรุปผล

สภาเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลฯ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คณะกรรมการ
บริหารสภาเด็ก
ร้อยละ 80
 

คณะกรรมการสภา
เด็ก
ได้ด าเนินกิจกรรม
ตามแผนท่ีวางไว้

กองการศึกษา

5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็ก
และเยาวชน
เทศบาล 
ต าบลโชคชัย

 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน  
ได้รับการส่งเสริมและ 
และพัฒนาการด้านต่างๆ
 และสามารถน าไปใช้  
 ในชีวิตประจ าวันได้ 

เด็ก เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลโชค
ชัย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75

เด็ก เยาวชน ในชุมชน
มีการต่ืนตัวและมีจิต
ส านึกท่ีดีในการ
อนุรักษ์
ธรรมชาติ

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



6 โครงการส่งเสริม
การจัด 
กิจกรรมวันเด็ก

 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก  
 และเยาวชน ประชาชน 
 ประชาชนท่ัวไปเข้าร่วม  
 กิจกรรมและกล้าแสดง 
 ออกในด้านต่างๆ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
ให้ดับ
เด็กในเขตเทศบาล
ต าบลโชคชัย 
อย่างน้อบ
ปีละ 1 คร้ัง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จ านวนเด็ก
และ 
เยาวชนท่ีเข้า
ร่วม 
กิจกรรม มีความ
พึงพอใจ
มากกว่า
 ร้อยละ 75 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน
ท่ัวไป เข้าร่วม
กิจกรรม
และแสดง
ความสามารถ

กองการศึกษา

7 โครงการ
เสริมสร้าง
พัฒนาการ
และเสริมทักษะ
การเรียนรู้
นอกห้องเรียน

 เพ่ือให้เด็กได้ศึกษา  
 แหล่งเรียนรู้จากของจริง  
 ได้รับประสบการณ์จริง  
 เพ่ือให้เด็กมีวิสัยทัศน์ท่ี 
 กว้างไกล 

สภาเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลต าบล
โชคชัย

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  จ านวนเด็ก 
ปฐมวัย ท่ีผ่าน
มาตรฐาน
การประเมิน
 ร้อยละ 85 

เด็กได้รับความรู้จาก
แหล่งความรู้ท่ีเป็น
ของจริง ได้รับ
ประสบการณ์จริง
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



8 โครงการอบรม
ผลิตส่ือเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์

 เพ่ือให้สภาเด็กได้เพ่ิม 
ศักยภาพในการจัดท าส่ือ 
 วีดีทัศน์เผยแพร่บุคคล  
 ภายนอก 

สภาเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลต าบล
โชคชัย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75

สภาเด็กเยาวชนใน
ต าบลได้รับ
ประโยชน์จาก
กิจกรรม พัฒนาด้าน
ร่างกาย จิตใจ
อารมณ์และ
สติปัญญาจาก
กิจกรรมการเรียนรู้

กองการศึกษา

         530,000           530,000            530,000           530,000         530,000

8 8 8 8 8

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  7 ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา (แบบ ผ.02)
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

6.3 แผนงานสาธารณสุข

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการแสง
ธรรม น าชีวิต

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
เร่ืองการปฏิบัติธรรมท่ี
ถูกต้อง น ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

ประชาชนภายใน  
เขตเทศบาล     
จ านวน 100 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีผู้เข้าร่วม  
กิจกรรม 
มากกว่าร้อยละ
 85

ประชาชนน าหลัก
ธรรมะมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
อย่างมีความสุข

กอง
สาธารณสุขฯ

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

2,735,000 2,715,000 2,715,000 2,715,000 2,715,000
27 27 27 27 27

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รวมงบประมาณ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ท่ี 6
รวมโครงการ ยุทธศาสตร์ท่ี 6

รวมโครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ตัวช้ีวัด
(KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ.03

 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

1 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์  วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพ่ือใช้ช่ังน ้าหนักและวัด
ส่วนสูง ให้กับเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลโชคชัย

เคร่ืองช่ังน ้าหนักแบบ
ดิจิตอลพร้อมท่ีวัด
ส่วนสูง จ้านวน 1 เคร่ือง
 (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

 - 20,000  -  - กองการศึกษา

2 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน

เพ่ือใช้ระบาย
ความเย็นในห้อง
รับประทานอาหารเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต้าบลโชคชัย

พัดลมติดผนัง ขนาด
ø 18 นิ ว  จ้านวน
10 เคร่ือง
 (ตามราคาท้องตลาด) 

 -  -      50,000  -  - กองการศึกษา

3 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน

เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต้าบล
และงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

โต๊ะเอนกประสงค์  - 60,000  -  -  - กองการศึกษา

4 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน

เพ่ือใช้เก็บภาพกิจกรรม
ในการจัดโครงการและ
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

จัดซื อกล้องถ่ายรูป 
(กล้องดิจิตอล)
จ้านวน  1  ตัว

 -  - 20,000  -  - กองการศึกษา

             บัญชีครุภัณฑ์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลโชคชัย  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

          เป้าหมาย           
   (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
          เป้าหมาย           

   (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

5 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน

เพ่ือใช้เก็บเอกสารของ 
กองการศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลโชคชัย

จัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
 (แบบ  2  บาน)
จ้านวน  10 หลัง

 - 59,000  -  -  - กองการศึกษา

6 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน

เพ่ือให้มีเก้าอี ส้าหรับน่ัง
ปฏิบัติงาน

เก้าอี ท้างานแบบมีพนักพิง
 จ้านวน 7 ตัว

     24,500  -  -  -  - กองการศึกษา

7 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน

ใช้ติดท่ีห้องกองการศึกษา
เทศบาลต้าบลโชคชัย

เคร่ืองปรับอากาศ
ขนาด จ้านวน  3 เคร่ือง 

กองการศึกษา

8 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

เพ่ือใช้เป็นจอรับภาพ 
การจัดกิจกรรมต่างๆ 
และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

จัดซื อจอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุมไม่น้อยกว่า 
100  นิ ว จ้านวน 1 จอ

  -  20,000  -  -  - กองการศึกษา

9 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณา
และเผยแพร่

 เพ่ือใช้เป็นเคร่ือง 
ฉายภาพในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

จัดซื อเคร่ืองมัลมิเดีย   
โปรเจคเตอร์  ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500
 ANSI Lumens
จ้านวน  1  เคร่ือง

  -  50,000  -  -  - กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
          เป้าหมาย           

   (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

10 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน

เพ่ือส้าหรับให้พนักงาน
เทศบาลมีโต๊ะท้างาน
ให้เพียงพอและเหมาะสม
กับปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึ น

จัดซื อโต๊ะท้างาน จ้านวน
5 ตัว จัดซื อตามราคา
ท้องตลาด

     30,000  -  -  -  - กองการศึกษา

11 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน

เพ่ือใช้เก็บเอกสารของ 
กองการศึกษาและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จัดซื อตู้เหล็กเก็บ 
เอกสาร แบบ 4  ลิ นชัก
จ้านวน  5  หลัง

 -  -      39,500  -  - กองการศึกษา

12 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว

เพ่ือใช้ท่ีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต้าบล 
 โชคชัย 

ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 
7 คิวบิกฟุต จ้านวน
  1 หลัง 

       9,000  -  -  -  - กองการศึกษา

13 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานและ 
ประสานงานกับหน่วยงาน 
อ่ืนๆ ได้สะดวก ทันเวลา

รถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต้่ากว่า
2,400 ซีซี หรือก้าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุด 
ไม่ต้่ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ

 - 854,000  -  -  - กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
          เป้าหมาย           

   (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

14 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน

เพ่ือใช้ติดท่ีห้องศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต้าบล
โชคชัย

เคร่ืองปรับอากาศ แบบ 
แขวน ขนาด 18,000 บีทียู
จ้านวน 2 เคร่ือง 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของกระทรวงดิจิทัล
จ้านวน 2 เคร่ือง

 - 34,800  -  -  - กองการศึกษา

15 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน

เพ่ือใช้ติดท่ีห้องกอง
การศึกษา

เคร่ืองปรับอากาศ แบบ 
แขวน ขนาด ไม่น้อยกว่า
36,000 บีทียู  จ้านวน  
2 เคร่ือง  

    108,400  -  -  -  - กองการศึกษา

16 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส้านักงาน

เพ่ือใช้เก็บเอกสารของ
ส้านักงานและศูนย์เด็กฯ
เพ่ือเก็บให้เป็นระเบียบ
ย่ิงขึ น

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 
จ้านวน 6  หลัง

54,000  -  -  -  - กองการศึกษา

17 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างและ
ความปลอดภัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลโชคชัย

จัดซื อพร้อมติดตั ง 
แผงโซล่าเซลพร้อมหลอด
จ้านวน 4 ชุด

     80,000  -  -  -  - กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
          เป้าหมาย           

   (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

18 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพ่ือให้งานบริหารบุคคล
มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต้าบล
โชคชัย

จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส้าหรับประมวลผล
แบบ 2 จัดซื อตามเกณฑ์
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของกระทรวงดิจิทัล
จ้านวน 2 เคร่ือง

     30,000        30,000  -  -  - กองการศึกษา

19 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพ่ือใช้ส้าหรับป้องกัน
ไม่ให้ข้อมูลสูญหาย
ในขณะไฟฟ้าดับ

เคร่ืองส้ารองไฟ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 750  VA
 จ้านวน 3 เคร่ือง

     15,000  -  -  -  - กองการศึกษา

20 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพ่ือใช้พิมพ์งานเอกสาร
ของกองการศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลโชคชัย

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์
จ้านวน 2 เคร่ือง

       8,600  -  -  -  - กองการศึกษา

21 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา

เพ่ือใช้เก็บหนังสือหรือส่ือ
การเรียนการสอน

จัดซื อชั นวางหนังสือ
จ้านวน  5  หลัง

 - 30,000  -  -  - กองการศึกษา

22 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา

เพ่ือใช้เก็บหนังสือหรือส่ือ
การเรียนการสอน

จัดซื อชั นวางหนังสือ
จ้านวน  5  หลัง

 - 60,000  -  -  - กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



 2566
(บาท)

 2567
(บาท)

 2568
(บาท)

 2569
(บาท)

 2570
(บาท)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
          เป้าหมาย           

   (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

23 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา

เพ่ือใช้วางรองเท้าเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต้าบลโชคชัย

ชั นวางรองเท้า แบบ 3 ชั น      30,000  -  -  -  - กองการศึกษา

389,500   1,217,800     109,500   -   - 
10 10 3 0 0

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566-2570 : เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
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4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ทั้งนี้แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้นจึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวั ดไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท า
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือใ นการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง              
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่นจึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่ การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไทยแลนด์ 4.0  
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เ พ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่  14  ธันวาคม  2563 เรื่อง แนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 
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  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
  เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
4.1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

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

รวมคะแนน 100 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

4.1.2 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

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

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2)  
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(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

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

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุด

(3)  
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แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกล
ยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่
จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(5)  
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3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

รวมคะแนน 100  
 
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่  14  ธันวาคม  2563 เรื่อง แนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

4.2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

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

รวมคะแนน 100 
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 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

4.2.2 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไป
ตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนด
ไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

10  
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๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 

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

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

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

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (5) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ

(5)  
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เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชา
รัฐ 
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 
5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ

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

(5)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

(5)  

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

(5)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 
 

(5)  

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ

(5)  
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วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเปน็จริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย         
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติรูปภาพ 
ตาราง กราฟ และข้อมูลต่างๆ จาก 
 1. ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton 
  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
  (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
  (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) 
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน PPMS 
  (6) แบบประเมินโดยใช้วิธีแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving 
Method 
  (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
  (8) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Method) 
  (9) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
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  (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ  
  (11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอกตามข้อ (1)-(10) 
หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้รับๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (C0st) เวลา (Time) 
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร หรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร (Key Performance Indicators : KPIs) 
 5. ผลกระทบ (Impact) 

  ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 1. การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
           - โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
  แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
  แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-Plan (www.dla.go.th) 

 2. การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
 การวัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม 
 -โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
  แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
  แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จงัหวัดนครราชสีมา 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บางเรื่องอาจท าไม่ได้   

4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
3. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4. เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม  โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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