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งานนโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสมีา 



 
ค ำน ำ 

 

ตามท่ีเทศบาลต าบลหินดาด  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เมื่อ
วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 ไปแล้วนั้น 

 

ท้ังนี้ เพื่อให้การด าเนินงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลหินดาด จึงมีความจ าเป็นในการแก้ไข เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลงแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ซึ่งจะด าเนินการระหว่าง
ปีงบประมาณปี 2561 – 2564 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 หมวด 4 ข้อ 22 จึงได้
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1) เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจหน้าท่ี และเพื่อเป็นการเช่ือมโยง
โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายเพื่อให้ความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา 
และความต้องการของประชาชน ท้ังนี้เพื่อน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

ขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีได้ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1) ของเทศบาลต าบลหินดาด ท้ังส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
คณะกรรมการชุมชน ภาคเอกชน ประชาคมท้องถิ่น ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล
ต าบลหินดาดทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการน าไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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หลักการและเหตุผลในการแก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ฉบับที่
1 

ของเทศบาลต าบลหินดาด 
 

 เทศบาลต าบลหินดาด มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดท าและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-
2564)เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 ไปแล้วนั้น เนื่องจากเทศบาลต าบลหินดาดมีความจ าเป็นในการ แก้ไข
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด เพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภากิจและอ านาจหน้าท่ี และเพื่อเป็นการเช่ือมโยงโครงการ/
กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา และความ
ต้องการของประชาชน ท้ังนี้เพื่อน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ ท้องถิ่นด าเนินการจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงได้ตามความ
จ าเป็นและความเหมาะสมโดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่นส่ีปีได้ โดยให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ( 2) คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น( 3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงและ
ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบฯและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเทศบาลต าบลหินดาด จึงได้ แก้ไข 
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับท่ี 1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การสานต่อ
พระราชด าริ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา 

1 200,000 - - 1 450,000 2 1,000,000 4 1,650,000 

รวม 1 200,000 - - 1 450,000 2 1,000,000 4 1,650,000 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา 
2.1 แผนงานการศึกษา 

16 3,132,000 15 2,702,000 15 2,942,000 15 3,142,000 61 11,958,000 

รวม 16 3,132,000 15 2,742,000 15 2,942,000 15 3,142,000 61 11,958,000 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เกษตร 
3.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

4 240,000 4 240,000 4 240,000 4 240,000 16 960,000 

รวม 4 240,000 4 240,000 4 240,000 4 240,000 16 960,000 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม 
4.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

22 1,040,000 22 1,040,000 22 1,040,000 22 1,040,000 88 4,160,000 

รวม 22 1,040,000 22 1,040,000 22 1,040,000 22 1,040,000 88 4,160,000 
 

แบบ ผ.07 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาธารณสุข 
5.1 แผนงานสาธารณสุข 

12 625,000 12 625,000 12 625,000 12 625,000 48 2,500,000 

รวม 12 625,000 12 625,000 12 625,000 12 625,000 48 2,500,000 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา 
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
- 

13 

 
 
- 

6,500,000 
- 

 
 
 

13 
5 

 
 
 

6,290,000 
740,000 

 
 
 
8 
- 

 
 
 

4,700,000 
- 

 
 
 
1 
- 

 
 
 

1,000,000 
- 

 
 
 

35 
5 

 
 
 

16,490,000 
740,000 

รวม 13 6,500,000 18 7,030,000 9 4,700,000 1 1,000,000 40 17,230,000 
7) ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี
และกีฬา 
7.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา 

 
 

 
7 
 
1 

 
 

 
1,850,000 

 
200,000 

 
 

 
8 

 
 

 
1,950,000 

 
 

 
8 

 
 

 
3,850,000 

 
 

 
8 
 
1 

 
 

 
1,950,000 

 
500,000 

 
 

 
31 
 
2 

 
 

 
9,600,000 

 
700,000 

รวม 8 2,050,000 8 1,950,000 8 3,850,000 9 2,450,000 33 10,300,000 
 

แบบ ผ.07 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

8) ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
8.2 แผนงานงบกลาง 

 
 

46 
9 

 
 

19,645,000 
5,890,000 

 
 

50 
9 

 
 

19,865,000 
6,890,000 

 
 

47 
9 

 
 

19,705,000 
7,890,000 

 
 

50 
9 

 
 

19,865,000 
8,890,000 

 
 

190 
36 

 
 

79,020,000 
29,560,000 

รวม 55 25,535,000 59 26,755,000 56 27,595,000 59 28,755,000 229 108,640,000 
9) ยุทธศาสตร์การการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
9.1 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

 
 
 

20 

 
 
 

1,200,000 

 
 
 

19 

 
 
 

1,150,000 

 
 
 

21 

 
 
 

1,300,000 

 
 
 

19 

 
 
 

1,150,000 

 
 
 

79 

 
 
 

4,800,000 

รวม 20 1,200,000 19 1,150,000 21 1,300,000 19 1,150,000 79 4,800,000 
10) ยุทธศาสตร์การการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
10.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และโยธา 
10.2 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 

190,000 

 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 

340,000 

 
 
 
1 
 
5 

 
 
 

500,000 
 

140,000 

 
 
 
 
 
6 

 
 

 
 
 

340,000 

 
 

 
1 
 

22 

 
 

 
500,000 

 
1,010,000 

รวม 5 190,000 6 340,000 6 640,000 6 340,000 23 1,510,000 

รวมทั้งสิ้น 156 40,712,000 163 41,872,000 153 43,382,000 149 39,742,000 621 165,708,000 
 

แบบ ผ.07 
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แบบ  ผ. 01 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ  เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์/ขุด
ลอกสระน้้าสมจิตร2 
ชุมชนเพชรเจริญ หมู่
ที่ 8บ้านเมืองเพชร 

เพ่ือปรับปรุงสระน้้า ให้
สามารถรองรับน้้าได้มากข้ึน
และเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน ในการมีแหล่ง
น้้าใช้ในการเกษตรและอุปโภค 

ปรับปรุงภูมิทัศน์/
ขุดลอกสระน้้าสม
จิตร2 ชุมชนเพชร
เจริญ หมู่ที่ 8
บ้านเมืองเพชร 

200,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ 80 
พึงพอใจ 

ประชาชนมีแหล่งน้้าใช้ในการ
ท้าการเกษตร และอุปโภค
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 
จากแผน
ชุมชน 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุด
ลอกสระสระน้้าเปรื่อง
การ ชุมชนเมืองเพชร 
หมู่ที่ 8 บ้านเมือง
เพชร 

เพ่ือปรับปรุงสระน้้า ให้
สามารถรองรับน้้าได้มากข้ึน
และเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน ในการมีแหล่ง
น้้าใช้ในการเกษตรและอุปโภค 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
- งานขุดลอก 
- งานบันได คสล.ลง
สระน้้า 
- งานล้อมรั้วลวด
หนาม 
- งานปลูกต้นไม้
ประดับ 

- - 450,000 - ประชาชน
ร้อยละ 80 
พึงพอใจ 

ประชาชนมีแหล่งน้้าใช้ในการ
ท้าการเกษตร และอุปโภค
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 
จากแผน
ชุมชน 

3 ขุดลอกคลองอีสาน
เขียว ชุมชน เพชร
เจริญ หมู่ 8 บ้านเมือง
เพชร 

เพ่ือใช้ในการกับเก็บน้้า คลอง
อีสานเขียว ท้าการเกษตรและ
อุปโภค 

ขุดลอกคลองอีสาน
เขียว 

- - - 200,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 
พึงพอใจ 

ประชาชนมีแหล่งน้้าใช้ในการ
ท้าการเกษตร และอุปโภค
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 
จากแผน
ชุมชน 
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แบบ  ผ. 01 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ  เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ก่อสร้างฝ่ายน้้าล้น คลอง
อีสานเขียว (ตอนบน) 
ชุมชนเพชรเจริญ หมู่ 8 
บ้านเมืองเพชร 

เพ่ือใช้ในการกับเก็บน้้า 
คลองอีสานเขียว ท้า
การเกษตรและอุปโภค 

ก่อสร้างฝ่ายน้้าล้น 
คลองอีสานเขียว 
(ตอนบน) 

- - - 800,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 
พึงพอใจ 

ประชาชนมีแหล่งน้้าใช้ในการ
ท้าการเกษตร และอุปโภค
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 
จากแผน
ชุมชน 

รวม  4  โครงการ                                                         รวมงบประมาณ 200,000 - 450,000 1,000,000    
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แบบ  ผ. 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) 

เพ่ือให้เด็กเล็กได้บริโภค
อาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ และสร้างสุขภาพที่
ดีให้กับเด็ก 

สพฐ. 
จ านวน 1 
โรงเรียน และ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลหินดาด 

990,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร

เสริมนม 
ร้อยละ 100 

เด็กเล็กได้บริโภคอาหาร
ครบถ้วน มีคุณค่า และสร้าง
สุขภาพให้กับเด็ก 

กองการศึกษา 

2 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 
(อุดหนุนสนับสนุนอาหาร
กลางวัน) 

เพ่ือให้นักเรียนในเขตเทศบาล
ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกหลัก
โภชนาการเหมาะสมกับวัย  
สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 

สพฐ. 
จ านวน 1 
โรงเรียน และ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลหินดาด 

1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000 เด็กนักเรียน
ได้รับ

ประทาน
อาหาร
กลางวัน 

ร้อยละ 100 

นักเรียนได้รับอาหารกลาง
วันที่เหมาะสมกับวัย ถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 

กองการศึกษา 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก
อาคารเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล 

เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมและ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่
เหมาะสมเป็นสัดส่วน 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายนอก
อาคารเรียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กนักเรียน 
ครูผู้สอน

ร้อยละ 90
ได้รับความ
พึงพอใจ 

เด็กนักเรียน ครูผู้สอนและ
ผู้ปกครองมีความปลอดภัย
และมีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

กองการศึกษา 
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แบบ  ผ. 01 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 อบรมภาษาอาเซียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กในชุมชน ได้
มีความรู้และเพ่ิมพูนทักษะการ
ใช้ภาษาอาเซียนรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนา 

10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนร้อย
ละ 90 ได้รับ
ความรู้ด้าน

ภาษา
เตรียมพร้อมสู่

ประชาคม
อาเซียน 

เด็กในชุมชน ได้มีความรู้
และเพ่ิมพูนทักษะการใช้
ภาษาอาเซียนรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

กองการศึกษา 

5 จัดซื้อวัสดุ เครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในอาคารเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

เพ่ือสามารถจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
มาทดแทนวัสดุไฟฟ้าท่ีช ารุด
เสียหาย 

จัดซื้อวัสดุ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในอาคาร
เรียน เช่น 
พัดลม ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กเล็กใน
ศูนย์ร้อยละ
100 ได้รับ

ความ
ปลอดภัย 

ศพด. มีเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีมี
คุณภาพ ปลอดภัย ในการใช้
งาน 

กองการศึกษา 

6 สืบสาน อนุรักษ์ ไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ในวันส าคัญทางศาสนา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาส
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
ในฐานะพุทธศาสนิกชน 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนา 

20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กเล็กใน
ศูนย์ฯได้สืบ
สาน อนุรักษ์

ขนบ 
ธรรมเนียม
ประเพณี 

เด็กนักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญทาง
ศาสนา 

กองการศึกษา 

7 ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อให้เด็กมีสถานท่ี ใช้
ส าหรับรับประทานอาหาร 
ท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ 

อาคารชั้นเดียว 
ขนาดกว้าง 5 
เมตร  ความยาว 
12 เมตร 

500,000 - - - เด็กเล็กและ
ผู้ปกครองร้อย
ละ 90 มีความ

พึงพอใจ 

เด็กมีสถานท่ี ใช้ส าหรับ
รับประทานอาหาร ท่ี
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

กองการศึกษา 
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แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 จัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลหิน
ดาด 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหินดาด ให้
มีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ย่ิงข้ึน 

เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กเล็กร้อยละ 
100 ได้

พัฒนาการ
เรียนรู้ 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหินดาด  มี
การพัฒนาการเรียนรู้เพ่ิม
มากข้ึน จากสื่อ/อุปกรณ์การ
เรียนการสอนที่ใช้ 

กองการศึกษา 

9 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อินเตอร์เน็ต ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล และ
ส านักงานเทศบาล 

เพ่ือส่งเสริมการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร หลากหลาย
ทางเลือก 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อินเตอร์เน็ต บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล และ
ส านักงานเทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ได้รับทราบ
ข่าวสาร 

ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร หลากหลาย
ทางเลือก 

ส านักปลัดฯ/
กองการศึกษา 

10 ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพบุคลากร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

เพ่ือให้บุคลากรของกอง
การศึกษา ได้มีโอกาส
ศึกษาดูงาน เพ่ือน ามา
ปรับใช้ 

บุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลหินดาด ศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 บุคลากร ร้อย
ละ 98 พึง

พอใจ 

- บุคลากรกองการศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การจัดท าแผน การเรียนการ
สอน 
- บุคลากรกองการศึกษา 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับมา
ปรับใช้พัฒนาศักยภาพ
ตนเองได้อย่างดี 

กองการศึกษา 

11 ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม
และพัฒนาการเรียนรู้มาก
ข้ึน 

เด็กในเขตเทศบาลฯ 40,000 40,000 40,000 40,000 เด็กได้เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อย

ละ 100 

เด็กได้ร่วมกิจกรรมวันเด็ก
และได้พัฒนาการเรียนรู้เพ่ิม
มากข้ึน 

กองการศึกษา 
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แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 จัดกิจกรรมวันไหว้
ครู 

เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของครู ส่งเสริมให้
เด็กเล็กแสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อครู 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหินดาด 

20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กเล็ก ร้อย
ละ 100ได้รับ
การส่งเสริม 

ผู้เรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของครู 
ส่งเสริมให้เด็กเล็ก
แสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อครู 

กองการศึกษา 

13 กิจกรรมปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองและ
ประชุมผู้ปกครอง 

เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
และเข้าใจนโยบายของศูนย์
พัฒนาฯ 

ผู้ปกครองเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล 

2,000 2,000 2,000 2,000 ผู้ปกครองร้อย
ละ 95 ได้รับ
ทราบนโยบาย 

เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับ
ทราบและเข้าใจนโยบาย
ของศูนย์พัฒนาฯ 

กองการศึกษา 

14 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษาค่า
จัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) 

เพ่ือค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหินดาด 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหินดาด 

50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ปกครองร้อย
ละ 95 ได้รับ
ทราบนโยบาย 

ส่งเสริมสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลหิน
ดาด 

กองการศึกษา 

15 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านหินดาด 

- เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง 
- เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ท่ีสูงข้ึน 

- โครงการพัฒนากีฬาฟุตบอล 
- โครงการพัฒนาการเรียน
วิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรม 
Science Show 

20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียน ร้อย
ละ 90 พึง

พอใจ 

- นักเรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ท่ีสูงข้ึน 

รร.บ้าน      
หินดาด 

16 อุดหนุนโรงเรียนหิน
ดาดวิทยา 

เพ่ือส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียน ร้อย
ละ 90 พึง

พอใจ 

ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

รร.หินดาด
วิทยา 

รวม  16  โครงการ                                                         รวมงบประมาณ 3,132,000 2,742,000 2,942,000 3,142,000    
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แบบ  ผ. 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดซื้อ พันธ์ุพืช/พันธ์ุ
สัตว์/ปุ๋ยเคมี  ให้กลุ่ม
เกษตรกร 

เพ่ือช่วยเหลือประชาชนและ
เกษตรกรให้มี พันธ์ุพืช/พันธ์ุสัตว์/ 
ในการประกอบอาชีพและด ารงชีพ
ได้ 

เกษตรกรใน
เขตเทศบาล
ต าบลหินดาด 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนและเกษตรกรมี
เครื่องมืออุปกรณ์ พันธ์ุพืช/
พันธ์ุสัตว์/ในการประกอบ
อาชีพและด ารงชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

จากแผน
ชุมชน 

2 จัดหาพ้ืนที่ส าหรับจัด
จ าหน่ายสินค้าจากภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้าน 

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ 
ความสามารถในการฝึกอาชีพเพ่ือ
ผลิตสินค้าประจ าต าบล โดยมี
อาชีพเสริมและมีรายได้ใน
ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

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

เพ่ิมข้ึน ร้อย
ละ 5 

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ ความสามารถในการ
ฝึกอาชีพเพ่ือผลิตสินค้าประจ า
ต าบล โดยมีอาชีพเสริมและมี
รายได้ในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือจัดอบรมทัศนศึกษาดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน
ในชุมชน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 
ได้น าความรู้
ไปปรับใช้ 

ประชาชนได้รับความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้   

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือ
การเกษตร 

เพ่ือสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในเขต
เทศบาล 

เกษตรกรใน
เขตเทศบาล
ต าบลหินดาด 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนและเกษตรกรมี
เครื่องมืออุปกรณ์ พันธ์ุพืช/
พันธ์ุสัตว์/ในการประกอบ
อาชีพและด ารงชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม  4  โครงการ                                                          รวมงบประมาณ 240,000 240,000 240,000 240,000    
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แบบ  ผ. 01 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

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

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เพ่ิมศักยภาพคนพิการ 
เพ่ิมอาชีพและรายได้ 

เพ่ืออบรมให้ความรู้และ
สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
คนพิการ ในด้านต่าง ๆ ให้มี
อาชีพและรายได้เพ่ิม 

ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 คนพิการมี
รายได้เพ่ิม
ร้อยละ 5 

ให้ความรู้และสนับสนุนอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ในด้านต่างๆ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 ส่งเสริมบทบาทสตร ี อบรมให้ความรู้และสนับสนุน
บทบาทของกองทุนสตรีในด้าน
ต่างๆ 

สตรีในเขต
เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 สตรีใน
ชุมชน ร้อย
ละ 80 มี
ความรู้ใน
บทบาท
หน้าท่ี 

กองทุนสตรีมีความรู้ใน
บทบาทและหน้าท่ีและ
สามารถด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 ตรวจเย่ียมคนพิการ ใน
เขตชุมชน 

เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจเพ่ือ 
คนพิการ ในด้านต่าง ๆ  

ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 คนพิการ 
ร้อยละ 80 

มีขวัญ
ก าลังใจ 

เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจเพ่ือ 
คนพิการ ในการดูแลสุขภาพ
และพร้อมจะต่อสู้ในอุปสรรค
ต่าง ๆ  

กองสวัสดิการ
สังคม 
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แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

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

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผู้ดูแลคนพิการ  ผู้ปุวย
เอดส์ ผู้ด้อยโอกาส  

เพ่ืออบรมให้ความรู้และ
สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส ในด้านต่าง ๆ 

ผู้พิการ ผู้ปุวย 
ผู้ด้อยโอกาส
ในเขตเทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ดูแลคน
พิการ ผู้ปุวย 

และ
ผู้ด้อยโอกาส 
ร้อยละ 80 
มีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

ให้ความรู้และสนับสนุนอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพผู้ดูแลคน
พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส ในด้านต่าง ๆ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 ส่งเสริมและเรียนรู้การ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกใน
ชุมชนด าเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

90,000 90,000 90,000 90,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 
น าไปใช้

ประโยชน์ได้ 

ลดรายจ่ายของสมาชิกใน
ชุมชนสร้างนิสัยในการ
ช่วยเหลือตัวเอง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 สงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึง เพ่ือช่วยเหลือคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน
และคนเร่ร่อน 

คนไร้ที่พ่ึงใน
เขตเทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 คนไร้ที่พึง 
ร้อยละ 60 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ช่วยเหลือคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน
และคนเร่ร่อน เพ่ิมศักยภาพ
ของหน่วยงาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 อุดหนุนโครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของส่วนราชการ
ผู้ด าเนินการ 

เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด มิให้ขยายตัวและจ ากัด
ให้หมดสิ้นไปจากชุมชนและ
สังคมตามนโยบายของรัฐบาล 

อุดหนุน 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 
ได้ทราบถึง
พิษภัยยา
เสพติด 

- ประชาชนในเขตเทศบาลได้
ร่วมกันปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดรวมทั้งผู้ที่ติด
ยาเสพติดได้รับการรักษาฟ้ืนฟู 
- ยาเสพติดหมดไปจากชุมชน
และสังคมไทย 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 



 

14 

 
 
 

แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

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

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 ให้ความรู้และการปูองกัน
เอดส์ 

เพ่ืออบรมให้ความรู้และการ
ปูองกันโรคเอดส์ในชุมชน 
โรงเรียน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน 
ร้อยละ 70 
รู้ถึงพิษภัย
โรคเอดส์ 

เพ่ืออบรมให้ความรู้และการ
ปูองกันโรคเอดส์ในชุมชน 
โรงเรียน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9 เสริมสร้างสมรรถภาพทาง
ร่างกายและจิตใจแก่คนไร้
ที่พ่ึง 

เพ่ือช่วยเหลือคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน
และคนเร่ร่อนให้มีขวัญและ
ก าลังใจ 

คนไร้ที่พ่ึงใน
เขตเทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 คนไร้ที่พ่ึง 
ร้อยละ 70 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ช่วยเหลือคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน
และคนเร่ร่อน เพ่ิมศักยภาพ
ของหน่วยงาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

10 พัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พ่ึง เพ่ือช่วยเหลือคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน
และคนเร่ร่อนให้มีอาชีพรายได้ 

คนไร้ที่พ่ึงใน
เขตเทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 คนไร้ที่พ่ึง 
ร้อยละ 20 
มีอาชีพมี
รายได้ 

ช่วยเหลือคนไร้ที่พ่ึงในชุมชน
และคนเร่ร่อน เพ่ิมศักยภาพ
ของหน่วยงาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

11 ฝึกอบรมและจัดต้ังสภา
เด็กและเยาวชน 

เพ่ือส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มี
ส่วนร่วมในชุมชน 

เด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาล 

40,000 40,000 40,000 40,000 เด็ก เยาวชน 
ร้อยละ 80 

มีส่วนร่วมใน
ชุมชน 

เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วม
ในชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

12 ฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือจัดการอบรมฝึกอาชีพ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิก
ในชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 
ได้ฝึกอาชีพ 

เพ่ือจัดการอบรมฝึกอาชีพ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่
สมาชิกในชุมชนอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 



 

15 

 

แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

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

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 ส่งเสริมอาชีพและส่งเสริม
การตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพ 

เพ่ือจัดการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพพร้อมส่งเสริม
ด้านการตลาดแก่กลุ่มอาชีพที่
มีความเข้มแข็ง 

กลุ่มอาชีพใน
เขตเทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน มี
รายได้เพ่ิม 
ร้อยละ 5 

เพ่ือจัดการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพพร้อมส่งเสริม
ด้านการตลาดแก่กลุ่มอาชีพที่
มีความเข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

14 ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้ว
ปูองกัน 
- รั้วชายแดน 
- รั้วชุมชน 
- รั้วสังคม 
- รั้วโรงเรียน 
- รั้วครอบครัว 

เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด มิให้ขยายตัวและ
จ ากัดให้หมดสิ้นไปจากชุมชน
และสังคมตามนโยบายของ
รัฐบาล 

ชุมชนในเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 
ร้อยละ 80 

ได้รู้ถึง
อันตรายของ
ยาเสพติด 
และได้รับ
การบ าบัด 
ร้อยละ 80  

- ประชาชนในเขตเทศบาลได้
ร่วมกันปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดรวมทั้งผู้ที่ติด
ยาเสพติดได้รับการรักษาฟ้ืนฟู 
- ยาเสพติดหมดไปจากชุมชน
และสังคมไทย 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

15 สงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

เพ่ือช่วยเหลือประชาชนใน
ชุมชนที่ยากจนและด้อย
โอกาส 

ผู้ด้อยโอกาส
ในเขตเทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ด้อยโอกาส 
ร้อยละ 80 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนในชุมชนที่ยากจน
และด้อยโอกาส ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน 

กองสวัสดิการ 
จากแผน
ชุมชน 

16 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพ่ือสร้างและส่งเสริมให้เด็ก
เห็นความส าคัญของแม่และ
แสดงความกตัญญูต่อแม่ 

เด็กในเขต
เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
ร้อยละ 100 
ได้รับการ
ส่งเสริม

ความกตัญญู 

เด็กมีความผูกพันเกิดความรัก 
เคารพ และเชื่อฟังค าสั่งสอน
ของแม่ 

กองการศึกษา 
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 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 ส่งเสริมเติมรักและผูกผัน 
(สองวัยสานใยรัก) 

เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ผู้ปกครอง
และเด็กเล็ก มีความรักและ
ความผูกผันกันมากย่ิงข้ึน 

ผู้ปกครองและ
เด็กก่อนวัย
เรียนในศูนย์
เด็กเล็กของ
เทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและ
ผู้ปกครอง 
ร้อยละ 80 
ได้มีความรัก
และความ

ผูกพัน 

ผู้ปกครองและเด็กเล็ก มีความ
รักและความผูกพันกันมาก
ย่ิงข้ึน 

กองการศึกษา 

18 สานพลังรักษาใจผู้พิการ เพ่ือให้ผู้น าชุมชน สมาชิกใน
ครอบครัวได้แสดงออกถึงความ
ห่วงใยแก่ผู้พิการโดยจัดกิจกรรม
เย่ียมบ้านผู้พิการ 

ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้พิการ ร้อย
ละ 80 มี
ก าลังใจใน
การใช้ชีวิต 

เพ่ือเป็นก าลังใจและสร้าง
ความรักให้แก่ผู้พิการ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

19 สานใยรักผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 

เพ่ือเป็นการสนับสนุนดูแล
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่และสร้างความ
อบอุ่น 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 

200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้สูงอายุ 
ร้อยละ 90 

ได้รับ
ก าลังใจไม่
ถูกทอดทิ้ง 

ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่
มีขวัญก าลังใจในการด ารงชีวิต
และได้รับความอบอุ่นไม่รู้สึก
ว่าถูกทอดทิ้ง 

กองสวัสดิการ
สังคม จาก
แผนชุมชน 

20 โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมโภชนาการของ
เด็กและผู้สูงอายุในชุมชน 

เพ่ือให้เด็กและผู้สูงอายุในชุมชน
ได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าและ
ถูกหลักโภชนาการ 

เด็กและ
ผู้สูงอายุใน
ชุมชนเขต
เทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 
ร้อยละ 70 
ได้รับการ
ส่งเสริม

โภชนาการ 

เด็กและผู้สูงอายุในชุมชนได้
บริโภคอาหารอย่างมีคุณค่า
และถูกหลักโภชนาการ 

กอง
สาธารณสุข 
แผนชุมชน 
แผน อสม. 
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แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 

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

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 โครงการบ้านท้องถ่ินประชารัฐ
ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 

เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซม ที่
อยู่อาศัยให้กับประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้
พิการหรือยากจน ให้มีที่
อยู่อาศัยอย่างมั่นคง 
ด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขด้วยวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ชุมชนในเขต
เทศบาล 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ ผู้พิการ
หรือยากจน 
ร้อยละ 98 

ได้รับความพึง
พอใจ 

ได้ปรับปรุง/ซ่อมแซม ที่
อยู่อาศัยให้กับประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้
พิการหรือยากจน ให้มีที่
อยู่อาศัยอย่างมั่นคง 
ด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขด้วยวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

22 ค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี 

- ด้านสาธารณภัย 
- การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
- โรคติดต่อ 
- คนยากไร้ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้รับ
การช่วยเหลือ 

ประชาชนในชุมชนที่
ยากจนและด้อยโอกาส 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

กองสวัสดิการฯ 
งานปูองกัน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รวม  22  โครงการ                                            รวมงบประมาณ 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000    
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แบบ  ผ. 01 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ  เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

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

แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. ปั่นจักรยานเพ่ือสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสมรรถภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มี
สุขภาพดี ห่างไกลโรค อบรมให้
ความรู้เรื่องจราจรและการขับข่ี
อย่างปลอดภัย 

ประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
ร้อยละ 90 
พึงพอใจ 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปมีสมรรถภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มี
สุขภาพดี ห่างไกลโรค อบรม
ให้ความรู้เรื่องจราจรและการ
ขับข่ีอย่างปลอดภัย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2. สาธารณสุขเคลื่อนที่ และ
จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ 

เพ่ือจัดบริการส่งเสริมสุขภาพให้
ประชาชนปลอดภัยจากโรค
ต่างๆ และเพ่ือเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบ
แพทย์ในโรงพยาบาล  โดย
ประสานความร่วมมือกับ  
รพ.สต. 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ต าบลหินดาด 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 
ได้รับความ
สะดวกใน
การรับ
บริการ 

ประชาชนได้รับความสะดวก
และรวดเร็ว ในการจัดบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

จากแผน
ชุมชน 

3 อุดหนุนโครงการพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐาน (อสม.) 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และเสริม
ทักษะในการด าเนินงานของ 
อสม.ในเขตเทศบาลต าบลหิน
ดาด 

อสม.ภายใน
เขตเทศบาล
ต าบลหินดาด 

80,000 80,000 80,000 80,000 อสม. ร้อย
ละ 90 ได้
เพ่ิมพูน
ความรู้ 

อสม.ในเขตเทศบาลต าบลหิน
ดาดได้รับความรู้ และเสริม
ทักษะในการด าเนินงาน 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ  เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

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

แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 อุดหนุนโครงการ
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลหินดาดได้รับบริการ
ด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง 

อุดหนุน
โครงการ
สาธารณสุขมูล
ฐาน 9 ชุมชน 

135,000 135,000 135,000 135,000 ประชาชน 
ร้อยละ 90 
ได้รับบริการ

ด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนในพ้ืนที่มี
สุขภาพอนามัยที่ดีได้รับ
บริการสาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

5 ฝึกอบรมและฝึกทบทวน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS) กู้ภัย 

เพ่ือพัฒนาหน่วยกู้ชีพ (EMS) ให้มี
ความรู้ในด้านการปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
ร้อยละ 100 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
เบื้องต้น 

หน่วยกู้ชีพ ( EMS) มี
ความรู้ในด้านการ
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

6 อบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 

เพ่ืออบรมและเพ่ิมความรู้ให้แก่
เจ้าหน้าท่ีที่ดูแล รับ-ส่ง ผู้ป่วยที่
ประสบเหตุในเขตชุมชนและพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

เจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบ 

10,000 10,000 10,000 10,000 เจ้าหน้าท่ี ร้อย
ละ 98 ได้รับ
ความรู้เพ่ือมา

ช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานได้
มีความรู้เพ่ิมที่จะดูแล 
รับ-ส่ง ผู้ป่วยที่ประสบ
เหตุในเขตชุมชนและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

7 ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
ลดประชากรสุนัขและแมว 

เพ่ือสร้างความต่ืนตัวและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็น
ความส าคัญในการน าสุนัขและแมว
ไปรับการฉีดวัคซีนและการท าหมัน
สุนัขและแมวให้มากที่สุด 

สุนัขและแมว
ในชุมชนเขต
เทศบาล 

60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชน 
ร้อยละ 100 
ไม่เป็นโรคพิษ

สุนัขบ้า 

ในเขตเทศบาลต าบลหิน
ดาดไม่มีผู้ป่วยเป็นโรค
พิษสุนัขบ้าและประชากร
สุนัขและแมวลดน้อยลง 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ  เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

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

แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 รณรงคป์้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนใน
ชุมชนและนักเรียนในโรงเรียน
น าไปเผยแพร่ป้องกันตนเองและ
บุคคลใกล้ตัว 

ประชาชนและ
โรงเรียนใน
เขตเทศบาล
ต าบลหินดาด 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 
ทราบถึงพิษ
ภัยของโรค 

ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขต
เทศบาลต าบลหินดาดลด
น้อยลงหรือหมดไป 

กอง
สาธารณสุขฯ 

9 อบรมและศึกษาดู งาน
เยาวชนต่อต้านยาเสพติด 

เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้ความเข้า
เข้าใจปัญหาและโทษของยาเสพ
ติด สามารถท าให้ชุมชนเข้มแข็ง
ไม่พ่ึงพายาเสพติด 

เยาวชนในเขต
เทศบาลฯ 

60,000 60,000 60,000 60,000 เยาวชน ร้อย
ละ 80 

ตระหนักถึง
โทษยาเสพ

ติด 

เยาวชนมีความรู้และความ
เข้าใจถึงปัญหาและโทษของ
ยาเสพติดมากข้ึนไม่พ่ึงพายา
เสพติดและห่างไกลจากยาเสพ
ติด 

กอง
สาธารณสุขฯ 

10 อบรมให้ความรู้และการ
ป้องกันโรคเอดส ์

- เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับโรคเอดส์แก่ประชาชน
ในชุมชน และเพ่ือกระตุ้นให้
ประชาชนป้องกันตนเองและ
บุคคลใกล้ชิดจากโรคเอดส์ 

ประชาชนและ
ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 
ร้อยละ 90 รู้
และเข้าใจ
การป้องกัน
โรคเอดส์ 

ประชาชนในเขตเทศบาลฯมี
ความรู้เรื่องโรคเอดส์และหยุด
การแพร่กระจายของโรคเอดส์
ไว้เพียงเท่าท่ีมีอยู่เดิม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

11 อุดหนุนหน่วยงานราชการ
หรือองค์กรประชาชนที่จัด
กิจกรรม/โครงการ
เก่ียวกับการรณรงค์หรือ
ป้องกันยาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 

-  เพ่ืออบรมทบทวนทุกฝ่ายใน
หมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
และต่อเน่ือง 
- เพ่ือลดระดับปัญหาไม่ให้
ขยายตัวและคงสภาพความ
เข้มแข็งของหมู่บ้าน /ชุมชน 
อย่างย่ังยืน 

อ าเภอห้วย
แถลงทุกภาค
ส่วนในพ้ืนที่ 

60,000 60,000 60,000 60,000 เทศบาลได้
อุดหนุนร้อย
ละ 100 ใน
การรณรงค์ 
ป้องกันยา
เสพติด 

ประชาชนได้รับทราบถึง
ปัญหาและสังคมเพ่ือหาทาง
แก้ไขและป้องกันการแพร่
ระบาด 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ  เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

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

แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 อุดหนุนอ าเภอห้วยแถลง
โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติดและผู้มี
อิทธิพลท้าวสุรนารี  (ศตส.
ผอ.อ.ห้วยแถลง) 

- เพ่ือเป็นการบูรณาการ
ร่วมกันและเพ่ิมขีด
ความสามารถของภาครัฐใน
การจัดการต่อผู้เก่ียวข้องกับยา
เสพติด และผู้มีอิทธิพล ของ
ทุกส่วนราชการในการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่ 
โดย ศตส.ผอ.อ.ห้วยแถลงเป็น
หน่วยงานหลักในการประสาน
การด าเนินการ และเป็นศูนย์
ข้อมูลที่ใช้ก าหนดแนวทาง
ด าเนินการ 
-  การป้องกันเยาวชนและ
กลุ่มเสี่ยงการสร้างความย่ังยืน
เพ่ือมิให้ปัญหาเดิมหวน
กลับมาอีก 

ศตส.ผอ.อ.ห้วย
แถลงสามารถ
บูรณาการทุก
ภาคส่วนในพ้ืนที่
จัดระบบและ
พัฒนางานด้าน
ข้อมูลผู้ค้าผู้
เสพ/ผู้ติด 
เยาวชนกลุ่ม
เสี่ยงและปัจจัย
เสี่ยง สามารถ
ประสานการ
ปฏิบัติการ
อ านวยการร่วม
ในระดับพ้ืนที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

50,000 50,000 50,000 50,000 เทศบาล ได้
อุดหนุนร้อย

ละ 100 
ให้กับอ าเภอ

ในการ
จัดการยา
เสพติด 

-  มีการบูรณาการร่วมกันของ
ทุกส่วนราชการในการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและผู้มี
อิทธิพลในพ้ืนที่ โดยมี ศตส.
ผอ.อ.ห้วยแถลงเป็นหน่วยงาน
หลักในการประสานการ
ด าเนินการ 
- สามารถสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาล ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้
เป็นไปอย่างต่อเน่ืองประชาชน
มีความพึงพอใจ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม  12  โครงการ                                                         รวมงบประมาณ 625,000 625,000 625,000 625,000    
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แบบ  ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

เทศบาลต าบลหินดาดอ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ชุมชนโนนสง่า หมู่ที่ 
1 บ้านหินดาด 

- เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจร ไปมาและใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 
- เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้
มาตรฐานและช่วยลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 

ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นลงหินคลุก พร้อม
ปรับเกรดอัดทับแน่นสายถนนเข่ือนห้วย
หินลาดไป อบต.หลุ่งประดู่ บริเวณจาก
แยกถนน ค.ส.ล.เดิมสายทางไปอ่างห้วย
หินลาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,170
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร 

500,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

- ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา 
อย่างสะดวกสบาย
และปลอดภัย 
- เพ่ิมศักยภาพให้แก่
ท้องถ่ิน 

กองช่าง 

2 วางท่อระบายน้้า
พร้อมบ่อพักท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชุมชนโนนสง่า หมู่ที่ 
1  บ้านหินดาด 

- เพ่ือช่วยระบายน ้าในเวลา
ฝนตก 
- เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง 
ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิด
โรคติดต่อและไข้เลือดออก 
ในชุมชน 

วางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพักท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร สายจาก
แยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 226 
ซอยถนนวิชานนท์ – บริเวณสวนนายสุพ
รัชต์ จิตรแกล้ว ความยาว  260  เมตร 

500,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

ไม่มีน้้าท่วมขังบริเวณ
บ้านเรือนและชุมชน 

กองช่าง 

3 วางท่อระบายน้้า
พร้อมบ่อพักท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ชุมชนโนนสง่า หมู่ที่ 
1 บ้านหินดาด 

- เพ่ือช่วยระบายน ้าในเวลา
ฝนตก 
- เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง 
ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิด
โรคติดต่อและไข้เลือดออก 
ในชุมชน 

วางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพักท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร สายจาก
บริเวณสวนนายสุพรัชต์ จิตแกล้ว – ทาง
ไปอ่างห้วยหินลาด ความยาวรวม  300  
เมตร 

- 500,000 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

ไม่มีน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนและชุมชน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 01 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชุมชนโนนจ้าปา – 
หัวท้านบ หมู่ที่ 1 
บ้านหินดาด 

- เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจร ไปมาและใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 
- เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้
มาตรฐานและช่วยลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ 

ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จุดที่ 1 ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณสามแยกร้านขาหมูหินดาด 
ถึงบ้านนายไว  กล้าหาญ ขนาดกว้าง 
1.20 เมตร ระยะทาง 46.00 เมตร หนา
0.15 เมตร และกว้าง 3.70 เมตร ยาว 
4.00 เมตรหนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 2 ซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณนายพล  ประจันทะสี 
ถึงศาลาชุมชนขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 20.00 เมตรหนา 0.15 เมตร 
และ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 20.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

500,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

- ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา 
อย่างสะดวกสบาย
และปลอดภัย 
- เพ่ิมศักยภาพให้แก่
ท้องถ่ิน 

กองช่าง 

5 วางท่อระบายน้้า
พร้อมบ่อพักท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชุมชนโนนสง่า หมู่ที่ 
1 บ้านหินดาด 

- เพ่ือช่วยระบายน ้าในเวลา
ฝนตก 
- เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง 
ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิด
โรคติดต่อและไข้เลือดออก 
ในชุมชน 

วางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพักท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร สายจากสี่
แยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 206 
ซอยจิตรแกล้ว – บริเวณหน้าโรงเรียน
บ้านหินดาด ความยาวรวม  260  เมตร 

500,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

ไม่มีน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนและชุมชน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 01 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ชุมชนศิลาประชา
รักษ์ หมู่ที่ 1  บ้าน
หินดาด 

- เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจร ไปมาและใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 
- เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้
มาตรฐานและช่วยลด
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหน้าสถานีรถไฟหินดาด 
จุดที่ 1 บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 2 บริเวณสนามบาสเกตบอล ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว85.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

500,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

- ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา 
อย่างสะดวกสบาย
และปลอดภัย 
- เพ่ิมศักยภาพให้แก่
ท้องถ่ิน 

กองช่าง 

7 ซ่อมแซมถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชุมชนศิลา
ประชารักษ์หมู่ที่ 1 
บ้านหินดาด 

- เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจร ไปมาและใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 
- เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้
มาตรฐานและช่วยลด
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 

ซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายเมืองเก่า บริเวณสามแยก 
ซอยกุลสวัสด์ิ 
จุดที่ 1 บริเวณหน้าบ้านนายสงบ ถึงศาลา
ชุมชน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.00 
เมตรหนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 2บริเวณหน้าศาลาชุมชน ถึงบริเวณ
หน้าบ้านนายแสวง  วอยพิมาย ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว  20.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
จุดที่ 3 บริเวณด้านข้างสระน้้า รพ.สต.หิน
ดาดขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 226 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

500,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

- ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา 
อย่างสะดวกสบาย
และปลอดภัย 
- เพ่ิมศักยภาพให้แก่
ท้องถ่ิน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 01 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 วางท่อระบายน้้า
พร้อมบ่อพักท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชุมชนเมืองเพชร หมู่
ที่ 8 บ้านเมืองเพชร 

- เพ่ือช่วยระบายน ้าใน
เวลาฝนตก 
- เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขัง ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิด
โรคติดต่อและไข้เลือดออก 
ในชุมชน 

วางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ถนนสายเมืองเก่าบริเวณสามแยก
ชุมชนเมืองเพชร – สามแยกซอยเมืองเก่า 
3 ความกว้าง 1 เมตร ความยาวรวม  260  
เมตร 

500,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

ไม่มีน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนและชุมชน 

กองช่าง 

9 วางท่อระบายน้้า
พร้อมบ่อพักท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชุมชนเมืองเพชร หมู่
ที่ 8 บ้านเมืองเพชร 

- เพ่ือช่วยระบายน ้าใน
เวลาฝนตก 
- เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขัง ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิด
โรคติดต่อและไข้เลือดออก 
ในชุมชน 

วางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร สายจากบริเวณสามแยกซอยเมือง
เก่า 3 – บริเวณที่นานางวิรงค์รอง ปาน
กลาง ความยาวรวม 56 เมตร 

- 500,000 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

ไม่มีน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนและชุมชน 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชุมชนเมือง
เพชร หมู่ที่ 8 
บ้านเมืองเพชร 

- เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจร ไปมาและใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 
- เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้
มาตรฐานและช่วยลด
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเก่าสวน
นางปราณีต  อุทัยวงษ์ – สามแยกถนน
เมืองเพชร โคกสะทอน ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 56.00 เมตร 

500,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

- ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา 
อย่างสะดวกสบาย
และปลอดภัย 
- เพ่ิมศักยภาพให้แก่
ท้องถ่ิน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 01 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 ปรับปรุงถนนลูกรัง
และวางท่อระบาย
น้้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ชุมชนเมือง
เพชร หมู่ที่ 8 
บ้านเมืองเพชร 

- เพ่ือช่วยระบายน ้าใน
เวลาฝนตก 
- เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขัง ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิด
โรคติดต่อและไข้เลือดออก 
ในชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นลงหินคลุกและวาง
ท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ้านวน 16 
ท่อน พร้อมปรับเกรดอัดทับแน่นถนนสาย
เมืองเพชร –โคกสะทอน (ผ่านคลองอีสาน
เขียว) กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว  
1,000เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

500,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

- ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา 
อย่างสะดวกสบาย
และปลอดภัย 
- ไม่มีน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนและชุมชน 
- เพ่ิมศักยภาพให้แก่
ท้องถ่ิน 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชุมชนพลวง
โพธ์ิพัฒนา หมู่ที่ 10 
บ้านหลุมดิน 

- เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจร ไปมาและใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 
- เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้
มาตรฐานและช่วยลด
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายจากแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 
226 ข้างบ้านนายที สารนอก – ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิมคุ้มชุมชนพลวงโพธ์ิ
พัฒนา กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
297.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

500,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

- ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา 
อย่างสะดวกสบาย
และปลอดภัย 
- เพ่ิมศักยภาพให้แก่
ท้องถ่ิน 

กองช่าง 

13 วางท่อระบายน้้า
พร้อมบ่อพัก ชุมชน
พลวงโพธ์ิพัฒนา หมู่
ที่ 10 บ้านหลุมดิน 

- เพ่ือช่วยระบายน ้าใน
เวลาฝนตก 
- เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขัง ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิด
โรคติดต่อและไข้เลือดออก 
ในชุมชน 

วางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก  ท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร สายจากซอย
พลวงโพธ์ิพัฒนา 1 – ซอยพลวงโพธ์ิ
พัฒนา 2 ความยาวรวม 300.00เมตร 

- 500,000 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

ไม่มีน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนและชุมชน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 01 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 ก่อสร้างถนนคสล.
ชุมชนพลวงโพธ์ิพัฒนา
หมู่ที่ 10บ้านหลุมดิน 

- เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจร ไปมาและใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 
- เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
และช่วยลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุ 

ก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณสุด
ถนน คสล.เดิมถึงอ่างห้วยหินลาด 
ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  200
เมตรหนา 0.15 เมตร 

- - 1,000,000 1,000,000 ประชาชน 
ร้อยละ 90 
พึงพอใจใน

การใช้
บริการ 

-ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา 
อย่างสะดวกสบาย
และปลอดภัย 
- เพ่ิมศักยภาพให้แก่
ท้องถ่ิน 

กองช่าง 
จากแผน
ชุมชน 

15 ปรับปรุงอาคาร
ด้านหลังส้านักงาน 

- เพื่อให้พนักงานมีอาคาร 
สถานท่ี ส่ิงแวดล้อมท่ี
มั่นคง ปลอดภัย เอื อต่อ
การปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงอาคารด้านหลังส้านักงาน 
อาคารกองช่าง และกองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

- 500,000 - - พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง
พอใจ 

เพ่ิมศักยภาพในการ
บริการประชาชน 

กองช่าง 
กอง
สาธารณสุขฯ 

16 ก่อสร้างโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลได้รับ
การดูแลเอาใจใส่ ได้มาพบปะ
พูดคุยและได้รับความรู้
เพ่ิมเติม 
 

ก่อสร้างอาคาร 1 ชั้น ขนาดกว้าง 5 
เมตร ความยาว 12 เมตร 

- 500,000 - - ผู้สูงอายุ 
ร้อยละ 90 
มีความพึง

พอใจ 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลได้รับการดูแล
เอาใจใส่ ได้มาพบปะ
พูดคุยและได้รับ
ความรู้เพ่ิมเติม 

กองสวัสดิการฯ 
กองช่าง 

17 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ชุมชน
ศิลาประชารักษ์ หมู1่ 
บ้านหินดาด 

เพื่อใช้เป็นศาลาประชาคม
ชุมชนร่วมคิดรวมท้า 
ประจ้าชุมชน และเพื่อให้
เพียงพอต่อการให้บริการ 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชนิด 
คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 8 เมตร 
ความยาว 15  เมตร  

- 1,000,000 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ท้ากิจกรรมท่ี
หอประชุม 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 01 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 ก่อสร้างรั้วรอบสระน้้า
ชุมชนศิลาประชารักษ์ 
หมู่ 1 บ้านหินดาด 

- ป้องกันสัตว์เลี้ยง 
- ป้องกันแนวเขต 

ก่อสร้างรั้วรอบสระน้้าชุมชน  ทั้ง 4 
ด้าน ความยาวรวม  229  เมตร 

- - 500,000 - ประชาชน
ร้อยละ 85มี

ความพึง
พอใจ 

- ประชาชนได้ใช้สอย
น้้าท่ีสะอาด 

กองช่าง 

19 จัดซื้อเครื่องออกก้าลัง
กายพร้อมติดต้ัง และ
ก่อสร้างหลังคาโครง
เหล็กคลุมเครื่องออก
ก้าลังกาย ชุมชนศิลา
ประชารักษ์ หมู่ 1 
บ้านหินดาด 

- เพ่ือให้ประชาชนได้ออก
ก้าลังกาย และสุขภาพแข็งแรง 
- ป้องกันไม่ให้เครื่องออกก้าลัง
กายช้ารุดเสียหาย 

จัดซื้อเครื่องออกก้าลังกายพร้อม
ติดต้ัง และก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก
คลุมเครื่องออกก้าลังกาย 
จุดที่ 1 บริเวณหน้าสถานีรถไฟหิน
ดาด 
จุดที่ 2 บริเวณหน้า รพ.สต.หินดาด 
จุดที่ 3 บริเวณสระน้้าชุมชน 

- - 1,000,000 - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

- ประชาชนได้ออก
ก้าลังกาย และสุขภาพ
แข็งแรง 
- ป้องกันไม่ให้เครื่อง
ออกก้าลังกายช้ารุด
เสียหาย 

กองการศึกษา 
กอง

สาธารณสุขฯ 

20 วางท่อระบายน้้า
พร้อมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชุมชนหินดาด 
หมู่ 1 บ้านหินดาด 

- เพ่ือช่วยระบายน ้าในเวลาฝน
ตก 
- เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง 
ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิด
โรคติดต่อและไข้เลือดออก ใน
ชุมชน 

วางท่อระบายน้้าพร้อมขยายไหล่
ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้าน
นายประสิทธ์ิ ถึงบ้านนายควง 
ร่มเย็น ขนาดกว้าง 0.80 เมตร  ยาว 
260เมตร (ด้านซ้าย) 

500,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

ไม่มีน้้าท่วมขังบริเวณ
บ้านเรือนและชุมชน 

กองช่าง 

21 วางท่อระบายน้้า
พร้อมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชุมชนหินดาด 
หมู่ 1 บ้านหินดาด 

- เพ่ือช่วยระบายน ้าในเวลาฝน
ตก 
- เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง 
ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิด
โรคติดต่อและไข้เลือดออก ใน
ชุมชน 

วางท่อระบายน้้าพร้อมขยายไหล่
ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณจาก
บ้านนาย สุรพล  ค้าดี ถึงชุมชนโนน
จ้าปา-หัวท้านบ  ขนาดกว้าง 0.80 
เมตร ยาว 300 เมตร (ด้านขวา)  

- 500,000 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

ไม่มีน้้าท่วมขังบริเวณ
บ้านเรือนและชุมชน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 01 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 วางท่อระบายน้้า
พร้อมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชุมชนหินดาด 
หมู่1 บ้านหินดาด 

- เพ่ือช่วยระบายน ้าในเวลาฝน
ตก 
- เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง 
ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิด
โรคติดต่อและไข้เลือดออก ใน
ชุมชน 

วางท่อระบายน้้าพร้อมคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายองอาจ เกษ
เมธีการุณ ถึงปากซอยชุมชนโนน
จ้าปา-หัวท้านบ ขนาดกว้าง 0.80 
เมตร  ยาว 300 เมตร 

- - 500,000 - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

ไม่มีน้้าท่วมขังบริเวณ
บ้านเรือนและชุมชน 

กองช่าง 

23 ขยายผิวจราจรพร้อม
รางระบายน้้าและบ่อ
พัก ชุมชนหลุมดิน หมู่ 
10 บ้านหลุมดิน 

- เพ่ือช่วยระบายน ้าในเวลาฝน
ตก 
- เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง 
ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิด
โรคติดต่อและไข้เลือดออก ใน
ชุมชน 

ขยายผิวจราจรพร้อมรางระบายน้้า
และบ่อพักบริเวณถนนสายสุขศาลา
ถึง รร.บ้านหินดาดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40  เมตร  ยาว
260เมตร 

500,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

ไม่มีน้้าท่วมขังบริเวณ
บ้านเรือนและชุมชน 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนน คสล.
ชุมชนพลวงโพธ์ิพัฒนา 
หมู่ 10 บ้านหลุมดิน 

- เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจร ไปมาและใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 
- เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
และช่วยลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุ 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากซอยปูองค์
ส้าเร็จ ถึงสามแยกห้วยหินลาดขนาด
กว้าง 4.00เมตร  ยาว227 เมตรหนา 
0.15 เมตร 

500,000 - - - ประชาชน
ร้อยละ 85มี

ความพึง
พอใจ 

- ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา 
อย่างสะดวกสบาย
และปลอดภัย 
- เพ่ิมศักยภาพให้แก่
ท้องถ่ิน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 01 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 วางท่อระบายน้้า
พร้อมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชุมชนพลวงโพธ์ิ
พัฒนา หมู่ 10 บ้าน
หลุมดิน 

- เพ่ือช่วยระบายน ้าในเวลาฝน
ตก 
- เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง 
ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิด
โรคติดต่อและไข้เลือดออก ใน
ชุมชน 

วางท่อระบายน้้าพร้อมคอนกรีต
เสริมเหล็กจากศาลาชุมชนถึงบ้าน
ผู้ใหญ่บุญเรือง บุญมี ขนาดกว้าง 
0.80 เมตร  ยาว 300 เมตร 

- - 500,000 - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

ไม่มีน้้าท่วมขังบริเวณ
บ้านเรือนและชุมชน 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนนคสล.
พร้อมท่อระบายน้้า
ชุมชนเพชรเจริญ หมู่ 
8 บ้านเมืองเพชร 

- เพ่ือช่วยระบายน ้าในเวลาฝน
ตก 
- เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง 
ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิด
โรคติดต่อและไข้เลือดออก ใน
ชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบาย
น้้าจากสวนนางดวงใจ ถึงสามแยก
โคกสะทอน ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 180 เมตร 

- 500,000 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

- ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา 
อย่างสะดวกสบาย
และปลอดภัย 
- เพ่ิมศักยภาพให้แก่
ท้องถ่ิน 

กองช่าง 

27 ปรับปรุง ซ่อมแซม
ศาลาชุมชนเพชรเจริญ 
หมู่ 8 บ้านเมืองเพชร 

- เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 
- ศาลาชุมชนได้รับการ
ปรับปรุง แซมแซมไม่ให้เสื่อม
โทรม 

ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาชุมชน 
เปลี่ยนหลังคา ใส่ฝ้า ปูกระเบื้อง 
และเทปูนรอบศาลาชุมชน ทาส ี

- 500,000 - - ประชาชน
ร้อยละ 85มี

ความพึง
พอใจ 

- ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 
- ศาลาชุมชนได้รับ
การปรับปรุง แซมแซม
ไม่ให้เสื่อมโทรม 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 01 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 ก่อสร้างรางระบายน้้า 
ชุมชนป่าสงวน หมู่ 1 
บ้านหินดาด 

- เพ่ือช่วยระบายน ้าในเวลาฝน
ตก 
- เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง 
ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิด
โรคติดต่อและไข้เลือดออก ใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้้า จากปากซอย
ร้านข้าวมันไก่ ถึงสระน้้าชุมชน 
ความยาว 400 เมตร (ด้าน
ตะวันออก) 

- 500,000 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

ไม่มีน้้าท่วมขังบริเวณ
บ้านเรือนและชุมชน 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างรางระบายน้้า 
ชุมชนป่าสงวน หมู่ 1 
บ้านหินดาด 

- เพ่ือช่วยระบายน ้าในเวลาฝน
ตก 
- เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง 
ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิด
โรคติดต่อและไข้เลือดออก ใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้้า จากบ้านนาย
ชอ สงวนรัมย์ ถึงสระน้้าชุมชน 
ความยาว 400 เมตร(ด้านตะวันตก) 

- - 500,000 - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

ไม่มีน้้าท่วมขังบริเวณ
บ้านเรือนและชุมชน 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างรางระบายน้้า 
ชุมชนป่าสงวน หมู่ 1 
บ้านหินดาด 

- เพ่ือช่วยระบายน ้าในเวลาฝน
ตก 
- เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง 
ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิด
โรคติดต่อและไข้เลือดออก ใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้้า จากบ้านนาย
แดง  ตันกระโทก ถึงถึงตรงข้ามบ้าน
นายสมัย  วรสาร ขนาดกว้าง 1 
เมตรความยาว 450 เมตร 

- - 500,000 - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

ไม่มีน้้าท่วมขังบริเวณ
บ้านเรือนและชุมชน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 01 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

31 ก่อสร้างรั้วล้อมรอบ
ศาลาชุมชนโนนจ้าปา-
หัวท้านบ หมู่ 1 บ้าน
หินดาด 

- เพ่ือป้องกันทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
- เพ่ือป้องกันสัตว์เลี้ยง 

ก่อสร้างรั้วล้อมรอบศาลาชุมชน 
ความสูง 1.20 เมตร ความยาว  
28x70x29x71 เมตร 

- 500,000 - - ประชาชน
ร้อยละ 85มี

ความพึง
พอใจ 

- ป้องกันทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
- ป้องกันสัตว์เลี้ยง 

กองช่าง 

32 ปรับปรุง ซ่อมแซม
ศาลาชุมชนโนนสง่า 
หมู่ 1 บ้านหินดาด 

- เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 
- ศาลาชุมชนได้รับการ
ปรับปรุง แซมแซมไม่ให้เสื่อม
โทรม 

ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาชุมชน 
เปลี่ยนหลังคา ใส่ฝ้า และ ทาส ี

- 200,000 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

- ให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 
- ศาลาชุมชนได้รับ
การปรับปรุง แซมแซม
ไม่ให้เสื่อมโทรม 

กองช่าง 

33 ปรับปรุง ซ่อมแซม
ป้ายซุ้มประตูทางเข้า 
ชุมชนโนนสง่า หมู่ 1 
บ้านหินดาด 

- เพ่ือให้ป้ายชุมชนมีการ
ปรับปรุง แซมแซมไม่ให้เสื่อม
โทรม 

ปรับปรุง ซ่อมแซมป้ายซุ้มประตู
ทางเข้าชุมชน 

- - 200,000 - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

- ป้ายชุมชนมีการ
ปรับปรุง แซมแซม
ไม่ให้เสื่อมโทรม 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชุมชนศิลาประชารักษ์ 
หมู่10 บ้านหินดาด 

- เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจร ไปมาและใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 
- เพ่ือให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน
และช่วยลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุ 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายจากศาลา ถึงหน้าบ้าน
นายทุมิขนาดกว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 80.00 เมตร 

- 90,000 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

- ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมา 
อย่างสะดวกสบาย
และปลอดภัย 
- เพ่ิมศักยภาพให้แก่
ท้องถ่ิน 

กองช่าง 

รวม  34  โครงการ                                                         รวมงบประมาณ 6,500,000 6,290,000 4,700,000 1,000,000    
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แบบ  ผ. 01 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

เทศบาลต าบลหินดาดอ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาอ้าเภอห้วย
แถลงเพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
แรงต้่า ชุมชนป่าสงวน หมู่ 
1 บ้านหินดาด 

เพ่ือประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ และมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ถนนสาย
ยุทธศาสตร์ ต่อจากเสาไฟฟ้าเดิม
บ้านนายชื่น ไชยอินทร์ ความยาว 
250 เมตร 

- 70,000 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ และมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาอ้าเภอห้วย
แถลง เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
แรงต้่าชุมชนหินดาด หมู่ 
1บ้านหินดาด 

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ และมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า จากซอยขา
หมู-โนนจ้าปา-หัวท้านบจากบ้าน
นายไว กล้าหาญ ถึงสุดเขตเทศบาล 
ความยาว 300 เมตร 

- 60,000 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ และมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

3 อุดหนุนการประปา ส่วน
ภูมิภาค  สาขา 
พิมาย เพ่ือขยายเขต
ประปา ชุมชนเมืองเพชร 
หมู่ 8 บ้านเมืองเพชร 

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ และมี
น้้าประปาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตประปา 
จุดที่ 1 ซอยเพ่ิมสุข จากถนนเมือง
เก่า ถึงบ้านนายชญานนท์ พลีดี 
ความยาว 100 เมตร 
จุดที่ 2 ซอยเมืองเก่า 3จากถนน
เมืองเก่า 3 ถึงสามแยกบ้านยายเจิม 
ความยาว 200 เมตร 

- 100,000 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ และมี
น้้าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 01 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

เทศบาลต าบลหินดาดอ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 อุดหนุนการประปา ส่วน
ภูมิภาค  สาขา 
พิมาย เพ่ือขยายเขต
ประปา ชุมชนเพชรเจริญ 
หมู่ 8 บ้านเมืองเพชร 

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ และมี
น้้าประปาใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตประปา ซอยถนน
ยุทธศาสตร์ จากบ้านนายวิเชียร 
ส่วนนอก ถึงแยกถนนสายเมืองเก่า 
ความยาว 200 เมตร 

- 60,000 - - ประชาชน
ร้อยละ 85 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ และมี
น้้าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

5 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาอ้าเภอห้วย
แถลง เพ่ือขยายเขตระบบ
จ้าหน่ายแรงสูง-ต้ังหม้อ
แปลงไฟฟ้า 

ป้องกันระบบไฟฟ้าขัดข้อง ขยายเขตระบบจ้าหน่ายแรงสูง-ต้ัง
หม้อแปลงไฟฟ้า ส้านักงานเทศบาล
ต้าบลหินดาด 

- 450,000 - - พนักงาน
เทศบาลร้อย
ละ 85 พึง

พอใจ 

ป้องกันระบบไฟฟ้า
ขัดข้อง 
- เพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารจัดการ 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

รวม  5  โครงการ                                                         รวมงบประมาณ - 740,000 - -    
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แบบ  ผ. 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ขอรับเงินอุดหนุนจาก การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
เพ่ือจัดงานนมัสการหลวง
พ่อศรีและของดีห้วยแถลง 

เพ่ือให้การจัดงานเป็นที่รู้จัก
กันอย่างแพร่หลายและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวและ
ส่งเสริมอาชีพ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน 
ร้อยละ 90 
พึงพอใจ 

การท่องเท่ียวอ าเภอห้วยแถลง
ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้
เป็นที่รู้จักมากข้ึนและส่งเสริม
รายได้ในอาชีพของประชาชน 

กองการศึกษา 

2 จัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์และพิธีบวงสรวง
ท่านท้าวสุรนารี  งานวัน
ลอยกระทง  งานประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา  งาน
ประเพณีท าบุญออก
พรรษา  งานวันข้ึนปีใหม่ 

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถ่ินอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงาม รวมถึงได้
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมใน
การท่องเท่ียวของท้องถ่ิน 

ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวได้
ร่วมกิจกรรมใน
การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีใน
ท้องถ่ิน 

700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 
พึงพอใจใน
การร่วม

อนุรักษ์ศิลป 
วัฒนธรรม 

ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถ่ินอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามและรวมถึงได้
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในการ
ท่องเท่ียวของท้องถ่ิน 

กองการศึกษา 

3 เฉลิมพระเกียรติ 5  
ธันวาคม มหาราช และ 
12  สิงหาคม  มหาราชินี 

เพ่ือจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 
5 ธันวาคมมหาราช   และ 
12 สิงหาคมมหาราชินี 

ชุมชนในเขต
เทศบาล 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 
พึงพอใจ 

ประชาชนร่วมกันจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ 5 ธันวาคม  และ 
12  สิงหาคม มหาราชินี 

ส านักปลัด 
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แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7  ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 จัดงาน นมัสการหลวงพ่อ
ศรีและวันของดีอ าเภอ
ห้วยแถลง 

เพ่ือส่งเสริมให้ งานเทศกาล
นมัสการหลวงพ่อศรีเป็นงาน
ประจ าปีส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ประชาชน
ทั่วไป 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ร้อย
ละ 90 พึงพอใจ 

ประชาชนร่วมกันจัดงาน
เทศกาลประเพณีประจ าปี 

กองการศึกษา 

5 จัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดเทศบาลต าบล   
หินดาด 

เพ่ือให้ประชาชน มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากยา
เสพติดและเกิดความสามัคคีใน
ชุมชน 

ชุมชนในเขต
เทศบาลและ
ประชาชนใน
จังหวัด 

150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ร้อย
ละ 90 มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ประชาชน มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ห่างไกล
จากยาเสพติดและเกิด
ความสามัคคีในชุมชน 

กองการศึกษา 

6 จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
ในเขตเทศบาลต าบล    
หินดาด 

เพ่ือให้เยาวชนและประชาชน มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกล
จากยาเสพติดและเกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

เยาวชนและ
ประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ร้อย
ละ 90 มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

เยาวชนและประชาชน มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
ห่างไกลจากยาเสพติดและ
เกิดความสามัคคีในชุมชน 

กองการศึกษา 

7 จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ภายใน
องค์กรและหน่วยงาน
ต่างๆ 

เพ่ือสร้างความสมานฉันท์และ
ความสามัคคี ระหว่างองค์กร
และหน่วยงาน  

เจ้าหน้าท่ีใน
องค์กรและ
หน่วยงาน  
องค์กรต่าง ๆ 

150,000 150,000 150,000 150,000 ข้าราชการ 
พนักงานร้อยละ 
95 มีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง 

เกิดความสมานฉันท์และ
ความสามัคคี  

กองการศึกษา 

8 สนับสนุนเครื่องออกก าลัง
กายและตาข่ายป้องกัน
อุบัติเหตุบริเวณสนามกีฬา 

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย
และส่งเสริมการมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดี และห่างไกลจากยา
เสพติด 

ชุมชนป่าสงวน
ชุมชนเพชร
เจริญ 

- 100,000 - 100,000 ประชาชน ร้อย
ละ 90 มี

อุปกรณ์กีฬาได้
ออกก าลังกาย 

ประชาชนในชุมชนมี
อุปกรณ์ในการออกก าลัง
กายและส่งเสริมการมี
สุขภาพร่างกายที่ดี และ
ห่างไกลจากยาเสพติด 

กองช่อง 
จากแผน
ชุมชน 

 



 

37 

 
 
 

แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7  ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 ก่อสร้างสนามฟุตซอล 
หญ้าเทียม บริเวณ 
สนง.ทต.หินดาด 

เพ่ือให้ประชาชน 
พนักงานมไีด้ออก
ก าลังกายและส่งเสริม
การมีสุขภาพร่างกายที่
ดี และห่างไกลจากยา
เสพติด 

ก่อสร้างสนามฟุตซอล 
หญ้าเทียม บริเวณ 
สนง.ทต.หินดาด ขนาด
กว้าง 43 เมตร ยาว 63 
เมตร พร้อมอุปกรณ์
ติดต้ัง 

- - 2,000,000 - ประชาชน 
พนักงาน ร้อย

ละ 90 พึงพอใจ 

ประชาชน พนักงานมีได้
ออกก าลังกายและส่งเสริม
การมีสุขภาพร่างกายที่ดี 
และห่างไกลจากยาเสพติด 

กองการศึกษา 

รวม  9  โครงการ                                                          รวมงบประมาณ 1,850,000 1,950,000 3,850,000 1,950,000    
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แบบ  ผ. 01 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7  ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดซื้อเครื่องออก
ก าลังกาย 

เพ่ือส่งเสริมการออก
ก าลังกายการเล่น
กีฬาห่างไกลยาเสพ
ติด ร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ์ 

จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย 
- ลู่ว่ิงไฟฟ้า 
- อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเน้ือ 
- จักรยานน่ังตรง 
- จักรยานน่ังพิง 
- เครื่องเดินวงรี 
- ชุดฝึกกล้ามเน้ือ MG-88 
ฯลฯ 

200,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้ออก
ก าลังกายเพ่ือ

สุขภาพ 

การออกก าลังกาย การ
เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด 
ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ ์

กอง
สาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 

2 จัดซื้อเครื่องออก
ก าลังกาย ชุมชนป่า
สงวน หมู่ 1 บ้านหิน
ดาด 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้ออกก าลังกาย 
และสุขภาพแข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายพร้อม
ติดต้ังไว้บริเวณสนามกีฬาชุมชน
ป่าสงวน 
- จักรยานน่ังตรง 
- อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเน้ือ 
ฯลฯ 

- - - 500,000 ประชาชนร้อย
ละ 85 มีความ

พึงพอใจ 

- ประชาชนได้ออกก าลัง
กาย และสุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษา 
กองช่าง 

รวม  2  โครงการ                                                          รวมงบประมาณ 200,000 - - 500,000    
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แบบ  ผ. 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานของชุมชน 

- เพ่ือให้ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนได้รับความรู้ การ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
และน ามาปรับใช้ในชุมชนของ
ตัวเองให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนา
ศักยภาพของของชุมชน 

ผู้น าชุมชน,
ประชาชนใน
ชุมชนในเขต
เทศบาล 

400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 
พึงพอใจ 

- ประชาชนและผู้น าชุมชน
ได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ ท่ี
ได้จากการทัศนศึกษาดูงาน 
และชุมชนมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
ประชาชนในเขตเทศบาลมี
ความสามัคคี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 จัดประชุมคณะกรรมการ
ชุมชน 

เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาลฯ ให้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
ชุมชน 

คณะกรรมการ
ชุมชนในเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารทาง

ราชการ 

คณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาลฯได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือน าไปพัฒนาชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 ติดต้ังและปรับปรุงเสียง
ตามสาย/เสียงไร้สาย และ
หอกระจายข่าว 

เพ่ือให้ชุมชนมีเครื่องเสียงตาม
สาย ท่ีมีคุณภาพ สามารถ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารในทุก ๆด้าน 
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

9 ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 
พึงพอใจ 

ชุมชนมีเครื่องเสียงตามสาย
และสามารถประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ในทุก ๆ ด้านได้สะดวกและ
รวดเร็วข้ึน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

จากแผน
ชุมชน 
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แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 อบรมและทัศนศึกษาเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

เพ่ือฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างรวมทั้ง
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 

บุคลากร ผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างเหมา
รวมทั้งเจ้าหน้าท่ีที่
เก่ียวข้อง 

350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 
พึงพอใจ 

ก่อให้เกิดความรักสามัคคี  
เพ่ิมพูนความรู้ และ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ประสาน
ความสัมพันธ์ ระหว่าง
หน่วยงานกับชุมชน เพ่ือการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5 ปรับปรุงห้องน้ าภายใน
อาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลหินดาด 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารจัดการที่ดีของ
หน่วยงานและการบริการ
ประชาชนได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

ห้องน้ าส านักงาน
เทศบาล 

- 100,000 - 100,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 
พึงพอใจเมื่อ
มาใช้บริการ 

เทศบาลมีศักยภาพในการ
บริหารจัดการมากข้ึนและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ท าให้สามารถบริการ
ประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว 
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และส่วนราชการ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6 กองคลังเคลื่อนที่ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชนใน
เรื่อง งานกองคลัง งาน
พัสดุ และงานจัดเก็บภาษี 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 
พึงพอใจเมื่อ
มาใช้บริการ 

ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับ
งานกองคลัง งานพัสดุ และ
งานจัดเก็บภาษี  และ
ประชาชนได้รับการบริการ
จัดเก็บภาษีจากทางเทศบาล
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองคลัง 
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แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 จัดการเลือกต้ังจัดการ
เลือกต้ังผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

เพ่ือสนับสนุนการ
เลือกต้ังและการ
ประชาสัมพันธ์การ
เลือกต้ังในระบอบ
ประชาธิปไตย 

จัดการเลือกต้ัง สมาชิก
สภาเทศบาลจ านวน 12 
คน จากทั้ง 9 ชุมชน เลือก
นายกเทศมนตรี 1 คน 

350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 พึง

พอใจ 

เทศบาลได้สนับสนุน
และส่งเสริมการเลือกต้ัง
ในระบอบประชาธิปไตย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

8 จัดซื้อวัสดุเก่ียวกับ
เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก าจัด
ยุงและแมลงต่างๆ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารจัดการของ
หน่วยงาน 

ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 พึง
พอใจในการ
ให้บริการ 

หน่วยงานมีศักยภาพใน
การบริหารจัดการ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

9 เทศบาลพบประชาชน เพ่ือเปิดโอกาสให้
ประชาชนแจ้งเรื่องร้อง
ทุกข์ผ่านทางเทศบาล
เพ่ือจะช่วยแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนต่อไป 

ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 พึง

พอใจ 

ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนสามารถแจ้ง
เรื่องร้องทุกข์ผ่านทาง
เทศบาลได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

10 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

- เพ่ือใช้ในการซ่อมแซม
และบ ารุงรักษา 
ทรัพย์สินที่ช ารุดและ
เสียหายให้ใช้งานได้ดี
ดังเดิม 

- ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินหรือ
สิ่งก่อสร้าง เช่นเครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ 
โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เก็บเอกสาร 
รถจักรยานยนต์ และ
ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 
พึงพอใจ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารจัดการของ
หน่วยงาน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 ประชุมประชาคมท้องถ่ิน
เพ่ือจัดท าแผนชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าประชาคมท้องถ่ินเพ่ือ
จัดท าแผนชุมชนและ 
แผนพัฒนาเทศบาล การติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 
ทั้ง 9 ชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 
ร้อยละ 98 ได้

มีส่วนร่วม 

เพ่ือในการจัดท าประชาคม
ท้องถ่ินเพ่ือจัดท าแผนชุมชน
และ แผนพัฒนาเทศบาล 
การติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา 

กองสวัสดิการ
สังคม 

12 อบรมกฎหมายทั่วไปและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวันส าหรับ
ประชาชน 

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เรื่อง
กฎหมายทั่วไปและน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 
ร้อยละ 90 พึง

พอใจ 

ประชาชนมีความรู้เรื่อง
กฎหมาย และเข้าใจถึง
ข้ันตอนการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ลดการหลอกลวง
และถูกเอาเปรียบ 

กองวิชาการฯ 

13 จัดต้ังศูนย์บริการและ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ให้แก่ประชาชนในชุมชน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 พึง

พอใจ 

ประชาชนที่มีความ
เดือดร้อนได้รับการแก้ไข
ปัญหาจากทางส่วนราชการ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

14 เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับ
ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถ่ินใน อปท. 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้ที่
ถูกต้องเก่ียวกับประชาธิปไตย
และมีส่วนร่วม 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 
และพนักงาน
เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
ร้อยละ 98 ได้
มีการบริหาร
จัดการที่ดี 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับ
ประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

15 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐทาง 
www.hindadcity.go.th 

เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ผู้เข้าชม
เว็บไซต์ 
www.hindad
city.go.th 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 พึง

พอใจ 

ประชาชนได้รับทราบ
ข่าวสารการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
และมีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 

http://www.hindadcity.go.th/
http://www.hindadcity.go.th/
http://www.hindadcity.go.th/
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 จัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริม
คุณภาพศักยภาพการบริหาร
จัดการของเทศบาลต าบล
หินดาด  เพื่อจัดซื้อ 
- วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา 
- วัสดุการเกษตร 
- วัสดุก่อสร้าง 
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
- วัสดุเครื่องแต่งกายส าหรับ
งานรักษาความสะอาด 
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
- วัสดุส านักงาน 
- วัสดุงานบ้านงานครัว 
- วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
- วัสดุคอมพิวเตอร์ 
- วัสดุเครื่องดับเพลิง 
- วัสดุอื่นๆ 

เพ่ือรองรับการให้บริการ
ประชาชนให้มีความพร้อมและ
สะดวก รวดเร็ว ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 
และเพ่ือเอื้อ
ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 
พึงพอใจ 

-  เทศบาลมีวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
ใช้รองรับการให้บริการ
ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
เพียบพร้อมพอเพียงท าให้การ
ปฏิบัติงานมีความสะดวก  
รวดเร็ว และทั่วถึง 
-  เพ่ิมศักยภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

ทุกฝ่าย/กอง/
ส านักใน
เทศบาลต าบล 
หินดาด 

 
 
 

แบบ  ผ. 01 
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แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์
ค่าตอบแทนอื่น ส าหรับ
ข้าราชการ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างเหมา 

ค่าตอบแทนอื่น 
ส าหรับข้าราชการ 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างเหมา 

1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 ข้าราชการ 
พนักงานร้อย
ละ 95 พึง

พอใจ 

ข้าราชการ  พนักงานและ
ลูกจ้างมีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
มีความต้ังใจในการพัฒนา
ท้องถ่ินให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

ทุกฝ่าย/กอง/
ส านัก 

18 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
หรือนอกราชอาณาจักร
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน และ
ลูกจ้าง ของเทศบาลต าบล
หินดาด 

เพ่ือพัฒนาขีดความรู้
ความสามารถของ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างเหมา 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าท่ีพัก 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ่ายตาม
อ านาจหน้าท่ี
ของเทศบาล 
ร้อยละ 100 

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงาน และ
ลูกจ้างของเทศบาลได้รับ
การฝึกอบรมสัมมนาทาง
วิชาการเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถและศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกฝ่าย/กอง/
ส านัก 

19 การจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการตาม
ระเบียบพัสดุฯ และ
คณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งต้ังตามค าสั่งเทศบาล 

เพ่ือจ่ายเงินค่าตอบแทน
คณะกรรมการตามระเบียบ
พัสดุฯ และคณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งต้ังตามค าสั่ง
เทศบาล 

คณะกรรมการ
ตามระเบียบ  
พัสดุฯ และ
คณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งต้ัง
ตามค าสั่งเทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ่ายตาม
อ านาจหน้าท่ี
ของเทศบาล 
ร้อยละ 100 

คณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งต้ังได้รับค่าตอบแทน
ตามระเบียบ ฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 วันเทศบาล เพ่ือร่วมกันระลึกถึง วันเทศบาลซึ่ง
ตรงกับ วันที่ 24  เมษายนของทุก
ปี 

จัดงานวัน
เทศบาล
ประจ าปี 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 พึง

พอใจ 

พนักงานเทศบาลฯได้
ร่วมกันจัดกิจกรรม 
และระลึกถึงวัน
เทศบาล ประจ าปี 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

21 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งการบริการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ ใน
การด าเนินกิจกรรมและการ
บริการของเทศบาล เช่น ค่าเย็บ
หนังสือ ค่าซักฟอก  ค่าตักสิ่ง
ปฏิกูลค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับ
ใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดต้ังประปา ค่า
ติดต้ังไฟฟ้า เป็นต้น 

ประชาชนในเขต
เทศบาล และ
เพ่ือเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ่ายตาม
อ านาจหน้าท่ี
ของเทศบาล 
ร้อยละ 100 

-  เทศบาลได้รับการ
บริการต่างๆ  เพ่ือให้
การปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกฝ่าย/กอง/
ส านัก 

22 ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
การเลือกต้ังทั่วไป 

เพ่ือสนับสนุนการเลือกต้ังและการ
ประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังใน
ระบอบประชาธิปไตย 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ่ายตาม
อ านาจหน้าท่ี
ของเทศบาล 
ร้อยละ 100 

เทศบาลได้สนับสนุน
และส่งเสริมการ
เลือกต้ังในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 สนับสนุนส่งเสริมการจัด
กิจกรรม ปกป้องสถาบัน 
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดกิจกรรม เพ่ือปกป้องสถาบัน 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ่ายตาม
อ านาจ

หน้าท่ีของ
เทศบาล 

ร้อยละ 100 

ประชาชนมีจิตส านึกและมี
ส่วนร่วมในการรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

24 ค่าใช้จ่ายในการรับรอง 
การเลี้ยงรับรองการจัด
ประชุม และพิธีการ/การ
จ่ายในการปฏิบัติราชการ
อื่นๆ 

เพ่ือจ่ายเก่ียวกับการรับรอง
ต้อนรับบุคคลคณะบุคคลและค่า
เลี้ยงรับรองประชุมสภาท้องถ่ิน
และพิธีการเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการอย่างอื่นๆ  ตามระเบียบ
กฎหมายที่ก าหนด 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
และเพ่ือเอื้อ
ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ่ายตาม
อ านาจ

หน้าท่ีของ
เทศบาล 

ร้อยละ 100 

-  ได้จัดการต้อนรับ   รับรอง  
และจัดพิธีการต่างๆ ได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว  และ
ครบถ้วน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

25 การจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
ประเภทค่าน้ าประปา ค่า
ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่า
จัดส่งไปรษณีย์ 

เพ่ือช าระค่าสาธารณูปโภค 
ประเภทค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า 
ค่าโทรศัพท์ และค่าจัดส่ง
ไปรษณีย์ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
และเพ่ือเอื้อ
ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ่ายตาม
อ านาจ

หน้าท่ีของ
เทศบาล 

ร้อยละ 100 

เทศบาลได้ใช้สาธารณูปโภค
ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
ราชการและในการให้บริการ
ประชาชน 

ทุกฝ่าย/กอง/
ส านัก 

ในเทศบาล 

26 ใช้ในการจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนตามโครงการ
เกษียณอายุก่อนก าหนด
ของพนักงานเทศบาล
สามัญ และลูกจ้างประจ า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็น
โครงการเกษียณอายุก่อน
ก าหนดของพนักงานเทศบาล
สามัญ และลูกจ้างประจ า 

พนักงาน
เทศบาลสามัญ 
และ
ลูกจ้างประจ า 

300,000 350,000 350,000 350,000 จ่ายตาม
อ านาจ

หน้าท่ีของ
เทศบาล 

ร้อยละ 100 

พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ าได้รับ
ค่าตอบแทน ตามระเบียบ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 อบรมให้ความรู้ระเบียบ
และกฎหมายด้านการคลัง 

เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรในหน่วยงานและ
เพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 บุคลากร 
ร้อยละ 95 
เข้าใจใน
ระบบ 

กฎหมาย
การคลัง 

- บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้
ด้านระเบียบและกฎหมายด้าน
การคลัง 
- บุคลากรในหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพในการท างานตาม
ระเบียบและกฎหมาย 

กองคลัง 

28 จ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน 
เงินประจ าต าแหน่ง เงิน
เพ่ิมต่างๆ ของผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน 
ค่าตอบแทน เงินประจ า
ต าแหน่ง เงินเพ่ิมต่างๆ ของ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป 

ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล พนักงาน
จ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้าง
เหมา 

10,400,000 10,400,000 10,400,000 10,400,000 จ่ายตาม
อ านาจ

หน้าท่ีของ
เทศบาล 

ร้อยละ 100 

ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไปได้มีเงินเดือน 
ค่าตอบแทน เงินประจ าต าแหน่ง 
เงินเพ่ิมต่างๆ 

ทุกฝ่าย/กอง 
ส านัก ใน
เทศบาล 

29 จัดเก็บรายได้เชิงรุก เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
แก่ประชาชนในเรื่อง งาน
กองคลัง งานพัสดุ และงาน
จัดเก็บภาษี งานจัดเก็บ
รายได้ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- 30,000 - 30,000 บุคลากร 
ร้อยละ 95 
เข้าใจใน
ระบบ 

กฎหมาย
การคลัง 

ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับงาน
กองคลัง งานพัสดุ และงาน
จัดเก็บภาษี จัดเก็บรายได้และ
ประชาชนได้รับการบริการ
จัดเก็บภาษีจากทางเทศบาล
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองคลัง 
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แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตชอง
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

30 ให้ทุนการศึกษาแก่
ผู้บริหาร ,พนักงาน
เทศบาล, ลูกจ้างเทศบาล
ศึกษาในระดับปริญญาตรี 
และปริญญาโท 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรใน
หน่วยงาน มีความรู้เพ่ิมข้ึนและมี
ศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน 

บุคลากรใน
เทศบาล 

200,000 200,000 200,000 200,000 บุคลากร 
ร้อยละ 98 
พึงพอใจ 

บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้
และมีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

31 อบรมและทัศนศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้บริหารท้องถ่ินและ
บุคลากรในหน่วยงาน 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถ่ิน
และบุคลากรในหน่วยงาน มี
ความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานมาก
ข้ึน 

บุคลากรใน
เทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากร 
ร้อยละ 98 
พึงพอใจ 

สามารถพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหารท้องถ่ินและ
บุคคลากรในหน่วยงาน ให้
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

32 อบรมระบบการท างาน
ภายในหน่วยงานเทศบาล
ต าบลหินดาด 

เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานฯ มี
ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การท างานและการปฏิบัติที่
ถูกต้อง 

บุคลากรใน
เทศบาลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 บุคลากร 
ร้อยละ 98 
พึงพอใจ 

บุคลากรในหน่วยงาน  มี
ความรู้และความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องมากย่ิงข้ึน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

33 อุดหนุนการจัดงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี 

เพ่ือสนับสนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอห้วยแถลง เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีและ
รัฐพิธี 

ท าการ
ปกครอง
อ าเภอห้วย
แถลง 

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

หน้าท่ีของ
เทศบาล 

ร้อยละ 100 

สนับสนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอห้วยแถลง เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีและ
รัฐพิธี 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

34 จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าประชาคมท้องถ่ินเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
แผนด าเนินงานของเทศบาล 
การติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 
ร้อยละ 98 

ได้มีส่วนร่วม 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ประชาคมท้องถ่ินเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี แผน
ด าเนินงานของเทศบาล การ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

35 จัดซื้อถังขยะ ใหม่เพ่ือแยก
ประเภทขยะ 

เพ่ือให้ประชาชนในเขตมีถังขยะ
ที่ถูกสุขลักษณะ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- 30,000 - 30,000 ประชาชน 
ร้อยละ 90 
มีถังขยะใช้ 

ประชาชนที่ถังขยะที่สะอาดและ
ช่วยลดความสกปรก 

กอง
สาธารณสุข 

36 พัฒนาผู้น าชุมชนมืออาชีพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน
ให้สามารถแก้ไขปัญหาของ
ท้องถ่ินได้อย่างถูกต้องและย่ังยืน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
ร้อยละ 98 
ได้มีการ
บริหาร

จัดการที่ดี 

ได้พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนให้
สามารถแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน
ได้อย่างถูกต้องและย่ังยืน 

กอง
สวัสดิการฯ 

37 ตรวจสอบคุณภาพน้ า
อุปโภค บริโภค 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าท่ีมี
คุณภาพในการอุปโภค บริโภค 
และเพ่ิมศักยภาพ มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และในการบริหารจัดการของ
หน่วยงาน 

9  ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 
ร้อยละ 98 
ได้มีมีน้ าท่ีมี
คุณภาพใน
การอุปโภค 

บริโภค 

ประชาชนมีน้ าท่ีคุณภาพในการ
อุปโภค บริโภค และเพ่ิม
ศักยภาพ มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและในการบริหาร
จัดการของหน่วยงาน 

กองช่าง 
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แบบ  ผ. 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

38 ปรับปรุงแผนที่ภาษ ี เพ่ือให้มีข้อมูลในการจัดเก็บภาษี 
ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินที่
ถูกต้อง รวดเร็วมากย่ิงข้ึน และ
เพ่ิมศักยภาพ มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและในการบริหาร
จัดการของหน่วยงาน 

9  ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน 
ร้อยละ 98 ได้
มีการบริหาร
จัดการที่ดี 

ให้มีข้อมูลในการจัดเก็บภาษี 
ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน
ที่ถูกต้อง รวดเร็วมากย่ิงข้ึน 
และเพ่ิมศักยภาพ มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและในการบริหาร
จัดการของหน่วยงาน 

กองคลัง 

39 ค่าโฆษณาเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร
ต่างๆ หนังสือพิมพ์รายวัน และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงาน
กิจกรรม ต่างๆ หรือค่าแผ่นพับ 
ใบปลิว โปสเตอร์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง 
ๆ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
และเพ่ือเอื้อ
ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ่ายตาม
อ านาจหน้าท่ี
ของเทศบาล 
ร้อยละ 100 

-  ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆ ที่
เกิดข้ึน 

ทุกฝ่าย/กอง/
ส านัก 

40 ค่าพวงมาลัย ค่าช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อค่าพวงมาลัย ค่า
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา หรือพวงหรีดตามความ
จ าเป็น 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
และเพ่ือเอื้อ
ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

60,000 60,000 60,000 60,000 จ่ายตาม
อ านาจหน้าท่ี
ของเทศบาล 
ร้อยละ 100 

-  จ่ายค่าพวงมาลัย ค่าช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา 

ทุกฝ่าย/กอง/
ส านัก 

41 ค่าเช่าบ้าน เงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

เพ่ือจ่ายค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของข้าราชการ 

ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ่ายตาม
อ านาจหน้าท่ี
ของเทศบาล 
ร้อยละ 100 

จ่ายค่าเช่าบ้าน เงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

ทุกฝ่าย/กอง/
ส านัก 
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แบบ  ผ. 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

42 เสริมสร้างความซื่อสัตย์ 
สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านทุจริต 

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

ประชาชนในเขต
เทศบาลและ
พนักงานเทศบาล 

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

ลูกจ้างประจ า 
และพนักงาน
จ้างร้อยละ 98 

ได้มีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้
และเสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝัง
ทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีใน
การต่อต้านทุจริต ให้กับ
คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

43 อบรมให้ความรู้ตาม พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

เพ่ือผู้เข้าอบรมมีความรู้
ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการมีคุณธรรม 
โปร่งใส 

ประชาชนในเขต
เทศบาลและ
พนักงานเทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ร้อย
ละ 98 ได้มีการ
บริหารจัดการที่

ดี 

ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้
ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

44 สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของเทศบาลต าบลหินดาด 

เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลหินดาดให้ประชาชน
ได้รับทราบโดยผ่านสื่อ
ต่างๆ 

จัดท าวารสาร     
จุลสารหรือเอกสาร
สื่อประชาสัมพันธ์  
ต่างๆ ท้ังแบบราย
เดือน รายไตรมาส
และรายปี 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ร้อย
ละ 98 ได้ได้
ทราบการ

ด าเนินการของ 
ทต 

ผู้ประชาชน ได้รับทราบ
การด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลหินดาดโดย
ผ่านสื่อต่างๆ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

45 ค่าของขวัญของรางวัล
หรือเงินรางวัล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าของขวัญ
ของรางวัลหรือเงินรางวัล
ให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวด 
การแข่งขันคณะกรรมการ
หรือแขกผู้มีเกียรติ 

ผู้เข้าร่วมประกวด 
การแข่งขัน
คณะกรรมการหรือ
แขกผู้มีเกียรติ 

20,000 10,000 10,000 10,000 จ่ายตามอ านาจ
หน้าท่ีของ

เทศบาล ร้อยละ 
100 

- ค่าของขวัญของรางวัล
หรือเงินรางวัลให้แก่
ผู้เข้าร่วมประกวด การ
แข่งขันคณะกรรมการ 

ทุกฝ่าย/กอง/
ส านัก 

46 สนับสนุนงบประมาณ
โครงการจัดหารายได้เพ่ือ
จัดกิจกรรมสาธารณกุศล
และให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของ
กิ่งการชาดอ าเภอห้วย
แถลง ประจ าป ี

เพ่ือสนับสนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ของกิ่ง
กาชาดอ าเภอห้วยแถลง 

สนับสนุนกิจการที่
เป็น
สาธารณประโยชน์
ของกิ่งกาชาดอ าเภอ
ห้วยแถลง 

15,000 15,000 15,000 15,000 จ่ายตามอ านาจ
หน้าท่ีของ

เทศบาล ร้อยละ 
100 

เพ่ือสนับสนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ของกิ่ง
กาชาดอ าเภอห้วยแถลง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

47 อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีท้องถ่ิน 

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
อนุรักษ์สืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถ่ินที่
ท าการปกครองอ าเภอ
ห้วยแถลง เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

สนับสนุน อนุรักษ์
สืบสานประเพณี
และวัฒนธรรม
ท้องถ่ินที่ท าการ
ปกครองอ าเภอห้วย
แถลง 

20,000 20,000 20,000 20,000 อุดหนุนตาม
อ านาจหน้าท่ี
ของเทศบาล 
ร้อยละ 100 

สนับสนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอห้วยแถลง 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

48 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

- เพ่ือใช้ในการ
ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา 
ทรัพย์สินที่ช ารุด
และเสียหายให้ใช้
งานได้ดีดังเดิม 

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ 
โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เก็บเอกสาร 
รถจักรยานยนต์ และซ่อมแซม
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 

450,000 450,000 450,000 450,000 จ่ายตามอ านาจ
หน้าท่ีของ

เทศบาล ร้อยละ 
100 

ทรัพย์สิน วัสดุ  ครุภัณฑ์  
ของเทศบาลได้รับการ
บ ารุงรักษาปรับปรุงและ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่
สามารถใช้ปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี 

ทุกฝ่าย/กอง/
ส านัก 

ในเทศบาล 

49 อุดหนุน อปท.ที่เป็น
เจ้าของโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อ าเภอห้วย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา 

เพ่ืออุดหนุน
โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อ าเภอห้วย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา 

- ทต.ห้วยแถลง 
- ทต.กงรถ 
- อบต.งิ้ว 
- อบต.หินดาด 
- อบต.เมืองพลับพลา 
- อบต.หลุ่งประดู่ 
- อบต.ทับสวาย 
- อบต.ห้วยแคน 
- อบต.หลุ่งตะเคียน 
- อบต.ห้วยแถลง 
- อบต.ตะโก 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ่ายตามอ านาจ
หน้าท่ีของ

เทศบาล ร้อยละ 
100 

ให้การอุดหนุนการ
ด าเนินการบริหารศูนย์
จัดซื้อจัดจ้างระดับ
อ าเภอและศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ อปท. 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

50 วันท้องถ่ินไทย เพ่ือร่วมกันร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ
และเพ่ือเผยแพร่
บทบาท ภารกิจ 
และความส าคัญของ
อปท. 

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน 

- 20,000 20,000 20,000 คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง
ร้อยละ 90 ได้มี
ความรู้เพ่ิมข้ึน 

ร่วมกันร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณและเพ่ือ
เผยแพร่บทบาท ภารกิจ 
และความส าคัญของ
อปท. 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รวม  50  โครงการ                                                         รวมงบประมาณ 19,645,000 19,865,000 19,705,000 19,865,000    
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แบบ  ผ. 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การจ่ายเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ 
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(กบท.)  

เพ่ือจ่ายบ าเหน็จหรือบ านาญ
ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ 
หรือลูกจ้างประจ าตามระเบียบ 

พนักงาน
เทศบาลสามัญ 
หรือ
ลูกจ้างประจ า 

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

เทศบาล ร้อยละ 
100 

ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าได้รับเงิน
สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญตามระเบียบ ฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 การจ่ายส าหรับเป็นเงิน
ส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน 
หรือจ าเป็นของเทศบาล 

เพ่ือจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉินหรือมี
เหตุจ าเป็น 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

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

เทศบาล ร้อยละ 
100 

เทศบาลมีเงินส ารองจ่าย 
ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินและ
เมื่อมีเหตุจ าเป็น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาส โดยการได้รับ
เบี้ยยังชีพ อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม 

ผู้สูงอายุ ใน
เขตเทศบาล 

5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส 
ร้อยละ 100 

ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขต
เทศบาลฯได้รับเบี้ยยังชีพ 
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 การจ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

พนักงาน
เทศบาล 

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

เทศบาล ร้อยละ 
100 

ลูกจ้างของเทศบาลได้รับ
การจ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม  ตาม
ระเบียบ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตชอง
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 เงินช่วยพิเศษ เพ่ือเป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพ
กรณีพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างของเทศบาลต าบลหิน
ดาดทีเ่สียชีวิตในระหว่างรับ
ราชการ 

พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างของ
เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ่ายตามอ านาจ
หน้าท่ีของ

เทศบาล ร้อยละ 
100 

ครอบครัวลูกจ้างที่เสียชีวิต
ในระหว่างที่ได้ปฏิบัติงาน
ราชการที่ เทศบาลต าบล
หินดาด ได้รับช่วยเหลือค่า
ท าศพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6 เงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมแก่พนักงาน
เทศบาล ส าหรับผู้รับบ านาญ 
จ านวน 12 เดือน 

ผู้รับบ านาญ 
จ านวน 12 เดือน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ่ายตามอ านาจ
หน้าท่ีของ

เทศบาล ร้อยละ 
100 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมแก่
พนักงานเทศบาล ส าหรับ
ผู้รับบ านาญ จ านวน 12 
เดือน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

7 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร 

เพ่ือค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร
และอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

กิจการจราจรและ
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ่ายตามอ านาจ
หน้าท่ีของ

เทศบาล ร้อยละ 
100 

เพ่ือค่าใช้จ่ายในกิจการ
จราจรและอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

8 เงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถ่ินหรือ
พ้ืนที่ 

เพื่อส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้านสาธารณสุขใน
ชุมชน 

สนับสนุน
งบประมาณ ตาม  
ข้อตกลง สปสช. 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของ
งบประมาณ ที่ 
สปสช. โอนมา 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ร้อย
ละ 95 พึงพอใจ 

ประชาชนในพ้ืนที่มี
สุขภาพอนามัยที่ดีได้รับ
บริการสาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุข 
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แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตชอง
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 ค่าบ ารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ ของสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย 

สนับสนุนกิจกรรม
และโครงการต่างๆ 
ของสมาคม
สันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย 

30,000 30,000 30,000 30,000 อุดหนุนตาม
อ านาจหน้าท่ี
ของเทศบาล 
ร้อยละ 100 

สมาคมสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทยได้รับ
สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รวม  9  โครงการ                                                          รวมงบประมาณ 5,890,000 6,890,000 7,890,000 8,890,000    
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แบบ  ผ. 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ  เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 9  ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงเครื่องหมาย
บังคับจราจร, และจัดท า
ป้ายชื่อถนน,ป้ายชื่อซอย 
ภายในเขตเทศบาลต าบล
หินดาด  

- เพ่ือลดอุบัติเหตุภายในเขต
เทศบาลฯ 
- เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 
ในการหาซอย / ถนน และ
บ้านเรือนของประชาชน 

ภายในเขต
เทศบาล 
ต าบลหินดาด 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 

มีความ
ปลอดภัย 

- สามารถช่วยลดอุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดข้ึนได้ภายในเขต
เทศบาลฯ 
- เกิดความสะดวกรวดเร็วใน
การหาซอย/ถนนและ
บ้านเรือนของประชาชน 

กองช่าง 
จากแผน
ชุมชน 

2 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย 

เพ่ือให้เทศบาลมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัยอย่าง
ครบถ้วน 

จัดหา
เครื่องมือ
เครื่องใช้ใน
การช่วยเหลือ
ผู้ประสบสา
ธารณภัย 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 

มีความ
ปลอดภัย 

เทศบาลฯ มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย อย่างครบถ้วน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย ช่วงเทศกาล 

เพ่ือลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
ช่วงเทศกาล โดยอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจร
ไป-มา 

เขตเทศบาล
ต าบล 
หินดาด 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 

มีความ
ปลอดภัย 

สามารถลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลและประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/ 
งานป้องกันฯ 
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แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ  เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 สนับสนุนเครื่องมือกู้ภัย
และในการด าเนินงาน 
“หน่ึงต าบลหน่ึงทีมกู้ภัย” 

เพ่ือจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์
กู้ภัยและพัฒนาระบบกู้ชีพกู้ภัย
เป็นการเตรียมความพร้อมใน
การเผชิญเหตุและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

จัดหา
เครื่องมือและ
อุปกรณ์กู้ภัย
ต่อต าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 

มีความ
ปลอดภัย 

พัฒนาระบบกู้ชีพกู้ภัยเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการ
เผชิญเหตุและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5 จัดต้ังศูนย์ออกตรวจการณ์ 
รักษาความป้องกันภัยใน
พ้ืนที่ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับการดูแล
และป้องกันภัยในพ้ืนที ่

ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 

มีความ
ปลอดภัย 

ประชาชนได้รับการดูแลและ
ป้องกันภัยในพ้ืนที่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/ 
งานป้องกันฯ 

6 ช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนผู้ประสบสา
ธารณภัยในเขตเทศบาล 

เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย 

ผู้ประสบภัยใน
เขตเทศบาลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 

มีความ
ปลอดภัย 

ประชาชนที่ประสบสาธารณ
ภัยได้รับการช่วยเหลือและ
บรรเทาทุกข์ในพ้ืนที่เป็นไป
อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
และลดอัตราความเดือดร้อน
ของประชาชนลงได้ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/ 
งานป้องกันฯ 

7 ติดต้ังกระจกจราจรใน
ชุมชน 

เพ่ือให้ประชาชนที่สัญจรไปมามี
ความปลอดภัยในการเดินทาง 

ชุมชนในเขต
เทศบาล 

50,000 - 50,000 - ประชาชน 
ร้อยละ 95 

มีความ
ปลอดภัย 

ประชาชนที่สัญจรไปมามี
ความปลอดภัยมากย่ิงข้ึน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/ 
งานป้องกันฯ 
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แบบ  ผ. 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ  เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 9  ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 ให้ความรู้ด้านกฎหมาย
การจราจรและความ
ปลอดภัยทางถนน 

เพ่ือฝึกอบรมพนักงานและ
สมาชิก อปพร.และประชาชน
ทั่วไปในเขตเทศบาล 

เจ้าหน้าท่ีและ
อาสาสมัครใน
ชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 พนักงาน
และ

ประชาชน 
ร้อยละ 100 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

เพ่ือฝึกอบรมพนักงานและ
สมาชิก อปพร.และประชาชน
ทั่วไปในเขตเทศบาล ได้รับ
ความรู้เพ่ิมเติม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/ 
งานป้องกันฯ 

9 สงเคราะห์สงเคราะห์
ประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อนจากภัยหนาว 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
หนาว 

ประชาชน
ผู้ประสบภัย
หนาวในเขต
เทศบาลฯ 

150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน 
ร้อยละ 100 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยหนาวได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและ
สามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนได้เต็มที่ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

10 จัดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุมชน 

เพ่ือให้เป็นค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการชุมชนที่ท างาน
ร่วมกับส่วนราชการ,เทศบาล 

คณะกรรมการ
ชุมชนในเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 ทุกครั้งที่มี
การตรวจรับ

งาน 

คณะกรรมการชุมชนมี
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับส่วนราชการ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

11 ติดต้ังระบบรักษาความ
ปลอดภัย (กล้อง CCTV) ใน
พ้ืนที่เสี่ยงจากยาเสพติดและ
จุดเสี่ยงอันตรายต่าง ๆ 

เพ่ือป้องกัน ป้องปรามการ
จ าหน่ายยาเสพติด และเฝ้า
ระวังในพ้ืนที่เสี่ยง 

ในเขตเทศบาล
ที่เป็นจุดเสี่ยง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน 
ร้อยละ 90 
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนมีความปลอดภัย
จากการแพร่ระบาดยาเสพติด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ  เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 ฝึกอบรมและฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

เพ่ือฝึกอบรมและทบทวน 
อปพร. ให้มีความรู้
ความสามารถในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึน 
ซึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

อปพร.ในเขต
เทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน 
ร้อยละ 90 
ได้รับความ
ปลอดภัย 

เพ่ือฝึกอบรมและ ทบทวน
ความรู้ความสามารถและ เพ่ิม
ความรู้ความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของ อปพร. 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

13 พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี อปพร. มีการ
พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน 

อปพร.ในเขต
เทศบาล 

80,000 80,000 80,000 80,000 อป.พร ร้อย
ละ 100 
ได้รับการ
พัฒนา

ศักยภาพ 

เจ้าหน้าท่ี อปพร. มีการพัฒนา
และเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

14 สนับสนุนปรับปรุงศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  (อปพร.)  

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพศูนย์ อปพร.ใน
การบริหารจัดการมากข้ึน 

ศูนย์ อปพร. 30,000 30,000 30,000 30,000 ศูนย์ อป.พร 
ร้อยละ 100 
ได้รับการ
พัฒนา

ศักยภาพ 

มีศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่มี
สภาพแวดล้อมที่ดี และมี
ศักยภาพใช้ในการปฏิบัติงาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

15 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) สาย
ตรวจ รักษาความสงบ
เรียบร้อย และการป้องกัน
ภัยภายในชุมชน 

เพ่ือออกตรวจตรารักษาความ
สงบเรียบร้อยและป้องกันภัย
เหตุร้ายที่อาจจะเกิดข้ึนได้ใน
ชุมชน 

อาสาสมัครฯ
ในเขตเทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 
ร้อยละ 90 
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนในชุมชนได้รับความ
ปลอดภัยจากภัยอันตรายและ
เหตุร้ายที่อาจจะเกิดข้ึนใน
ชุมชนมากข้ึน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ  ผ. 01 
ก. ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ  เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย ไฟป่า ใน
เขตเทศบาลต าบลหินดาด 

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีงาน
ป้องกันฯมีความช านาญใน
การปฏิบัติงานและสร้าง
ความสามัคคีในหน่วยงาน 
และสร้างความมั่นใจใน
การเข้าระงับเหตุสาธารณ
ภัยต่างๆ  

พนักงานดับเพลิง
และลูกจ้างใน
หน่วยงานเทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 
ร้อยละ 90 
ได้รับความ
ปลอดภัย 

เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันฯมีความ
ช านาญในการปฏิบัติงานและ
สร้างความสามัคคีใน
หน่วยงาน และสร้างความ
มั่นใจในการเข้าระงับเหตุสา
ธารณภัยต่างๆ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

17 จัดต้ังศูนย์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ  

ในเขตเทศบาลต าบล
หินดาด 

40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน 
ร้อยละ 90 
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
ที่รับผิดชอบ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

18 จัดซื้อระบบรักษาความ
ปลอดภัย ติดต้ังกล้อง 
CCTV และไฟฟ้าแสงสว่าง 
ชุมชนโนนสง่า หมู่ 1 บ้าน
หินดาด 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
บริหาร 
จัดการของหน่วยงาน 

จัดซื้อระบบรักษา
ความปลอดภัย 
ติดต้ังกล้อง CCTV 
และไฟฟ้าแสงสว่าง
บริเวณด้านหลัง
สถานีรถไฟหินดาษ 

- - 100,000 - ประชาชน 
ร้อยละ 90 
ได้รับความ
ปลอดภัย 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารจัดการของหน่วยงาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

19 บรรเทาความเดือดร้อนภัย
แล้งในฤดูแล้ง 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือและป้องกัน
ภัยในพ้ืนที ่

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 
ได้รับความ
พึงพอใจ 

ประชาชนได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือและป้องกันภัยใน
พ้ืนที่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/ 
งานป้องกันฯ 
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แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ  เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 จัดงานวัน อปพร. 
(อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน) 

เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติ
แก่สมาชิก และสร้างขวัญ
ก าลังใจให้แก่สมาชิก อป
พร. 

จัดงานวัน อปพร. 
(อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน) 
วันที่ 22 มีนาคม
ของทุกปี 

20,000 20,000 20,000 20,000 อปพร. ร้อย
ละ 98 

ได้รับความ
พึงพอใจ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารจัดการของหน่วยงาน 
อปพร.ได้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนร่วมและเห็นความส าคัญ
ของ อปพร. 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/ 
งานป้องกันฯ 

21 ฝึกซ้อมป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือและป้องกัน
ภัยในพ้ืนที ่

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 
ได้รับความ
พึงพอใจ 

ประชาชนได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือและป้องกันภัยใน
พ้ืนที่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/ 
งานป้องกันฯ 

รวม  21  โครงการ                                                         งบประมาณรวม 1,200,000 1,150,000 1,300,000 1,150,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 10  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 10  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อาสาสมัครเยาวชนรักษ์ป่า
รักษ์น้้า 

เพ่ือสร้างเครือข่ายเยาวชนเพ่ือ
เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมการ
ท้าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

เยาวชนในเขต
เทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 เยาวชน ร้อย
ละ 80 ร่วม

อนุร้กษ์
ทรัพยากร 

สร้างเครือข่ายชุมชนเพ่ือเฝ้า
ระวังป้องกัน ควบคุมการ
ท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

เพ่ือให้ชุมชนได้มีการจัดการ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมป่าไม้และ
พ้ืนดินให้อุดมสมบูรณ์ 

ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 มี
ความพึงพอใจ 

ชุมชนได้มีการจัดการ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมป่าไม้
และพ้ืนดินให้อุดมสมบูรณ์ 

กอง
สาธารณสุข
จากแผน
ชุมชน 

3 คัดแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน 

เพ่ือกระตุ้นรณรงค์เสริมสร้าง
จิตส้านึกและความรู้ความเข้าใจ
ถึงแนวทางในการลดปริมาณ
ขยะ การแยกขยะและการน้า
ขยะไปใช้ประโยชน์ก่อนน้าไป
ก้าจัด 

ชุมชนในเขต
เทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 มี

ความรู้ มี
จิตส้านึก 

ปริมาณขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนและเขตเทศบาลฯ
ลดน้อยลง 

กอง
สาธารณสุข 

4 จัดหาถังขยะประจ้า
บ้านเรือนและชุมชน 

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีการ
จัดการขยะของบ้านเรือนอย่าง
ถูกวิธี 

ชุมชนในเขต
เทศบาล 

100,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน  
ร้อยละ 95 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนจัดการขยะอย่าง
ถูกวิธี ช่วยให้บ้านเรือนและ
ชุมชนสะอาดเป็นระเบียบ 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 

แบบ  ผ. 01 
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แบบ  ผ. 01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 10  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 10  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ก้าจัดขยะมูลฝอยแบบฝัง
กลบอย่างถูกลักษณะ 

เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี
และถูกลักษณะ ท้าให้บ้านเรือน
และชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี น่า
อยู่ 

บริเวณบ่อขยะ
เทศบาล 

- 200,000 - 200,000 ประชาชน  
ร้อยละ 90 
มีความรู้ มี
จิตส้านึก 

ชุมชนมีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่ดีและปราศจากมลพิษต่าง ๆ 

กอง
สาธารณสุข 

6 อบรมอาสาสมัคร
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ในการรักษา
สิ่งแวดล้อมแก่เด็กและเยาวชน
รวมถึงผู้น้าชุมชน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 เด็ก เยาวชน 
ร้อยละ 80 
ได้ความรู้ 

ตระหนักถึง
คุณค่า 

สิ่งแวดล้อม 

เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้น้า
ชุมชนมีจิตส้านึกรักษา
สิ่งแวดล้อม 

กองสวัสดิการ
สังคม จาก
แผนชุมชน 

รวม  6  โครงการ                                                               งบประมาณ 190,000 340,000 140,000 340,000    
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แบบ  ผ. 01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 10  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 10  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ชุมชนโนนสง่า หมู่ 1 บ้าน
หินดาด  

เพ่ือให้ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบสวยงามและน่าอยู่ 

ก่อสร้างปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณ
หลังสถานีรถไป  
หินดาษ 

- - 500,000 - ประชาชน 
ร้อยละ 80 
พึงพอใจ  

ชุมชนมีความเป็นระเบียบ
สวยงามและน่าอยู่ 

กองช่าง 
จากแผน
ชุมชน 

รวม  1  โครงการ                                                               งบประมาณ - - 500,000 -    
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แบบ  ผ. 03 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างห้องประชุม
ส านักงานเทศบาล
ต าบลหินดาด 

เพ่ือให้เทศบาลต าบลหินดาด
มีห้องประชุมขนาดใหญ่ท่ี
สามารถรองรับผู้เข้าร่วม
ประชุมได้เป็นจ านวนมาก
และได้รับความสะดวกสบาย 

ก่อสร้างห้องประชุม 
ขนาดกว้าง 15 เมตร
ยาว 20 เมตร สูง 
9.00 เมตร 

- - - 10,000,000 ประชาชน 
ร้อยละ 95 
พึงพอใจใน

การใช้
บริการ 

เทศบาลต าบลหินดาด 
มีห้องประชุมขนาดใหญ่
สามารถรองรับประชาชนที่เข้า
ร่วมประชุมได้เป็นจ านวนมาก
และมีความสะดวกสบาย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 ก่อสร้างสนามฟุตซอล 
หญ้าเทียม บริเวณ 
สนง.ทต.หินดาด 

เพ่ือให้ประชาชน พนักงานมี
ได้ออกก าลังกายและ
ส่งเสริมการมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดี และห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

ก่อสร้างสนามฟุตซอล 
หญ้าเทียม บริเวณ 
สนง.ทต.หินดาด 
ขนาดกว้าง 43 เมตร 
ยาว 63 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ติดต้ัง 

- - 5,000,000 - ประชาชน 
พนักงาน 

ร้อยละ 90 
พึงพอใจ 

ประชาชน พนักงานมีได้ออก
ก าลังกายและส่งเสริมการมี
สุขภาพร่างกายที่ดี และ
ห่างไกลจากยาเสพติด 

กองการศึกษา 

รวม  2  โครงการ                                                       รวมงบประมาณ - - 5,000,000 10,000,000    
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แบบ  ผ. 06 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลหินดาดอ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กร
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลัก 
ธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาฯ 
พนง.เทศบาล 

- - - - ผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาฯ 
พนง.เทศบาล

ร้อยละ 90 ได้รับ
ประโยชน์ 

ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กรมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม 
และจริยธรรม 

ส านักปลัดฯ 

2 โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
เทศบาลต าบลหินดาดมีคุณธรรมจริยธรรม
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและ
น้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว
และในการปฏิบัติราชการ 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาฯ 
พนง.เทศบาล 

- - - - ผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาฯ 
พนง.เทศบาล

ร้อยละ 90 ได้รับ
ประโยชน์ 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลหินดาดมี
จิตส านึกมีคุณธรรมจริยธรรมเข้าใจหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาและน้อมน าเอาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติ
ราชการ 

ส านักปลัดฯ 

3 โครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง 

เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่าง
หัวหน้างานปลัดเทศบาลและพนักงานเพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงาน
จ้างได้ปฏิบัติและเพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึก
ในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ
ซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

พนง.เทศบาล - - - - พนง.จ้าง
เทศบาลร้อยละ 

90ได้รับ
ประโยชน์ 

เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน
ปลัดเทศบาลและพนักงานเป็นประโยชน์ใน
การติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติเป็น
การสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความ
รับผิดชอบซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ส านักปลัดฯ 
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แบบ  ผ. 06 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการ ป้องกันการ
ทุจริต 

เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือให้
บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาฯ 
พนง.เทศบาล 

- - - - ผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาฯ 

พนง.เทศบาลร้อย
ละ 85ได้รับ
ประโยชน์ 

ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาให้บุคลากรสามารถน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง 

การศึกษา 

5 มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล 
จริยธรรมของเทศบาล
ต าบลหินดาด 

เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึก
การต่อต้านการทุจริต และเพ่ือสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาฯ 
พนง.เทศบาล 

- - - - ผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาฯ 

พนง.เทศบาลร้อย
ละ 90 ได้รับ
ประโยชน์ 

เป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการ
ทุจริต และสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

ส านักปลัดฯ 

6 มาตรการ “เสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต” 

เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า
ตลอดจนพนักงาน 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาฯ 
พนง.เทศบาล 

- - - - ผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาฯ 

พนง.เทศบาลร้อย
ละ 90 ได้รับ
ประโยชน์ 

ได้เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต ได้สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ าตลอดจน
พนักงาน 

วิชาการฯ 
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แบบ  ผ. 06 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 มาตรการ “จัดท าคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน” 

เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาล
ต าบลหินดาดให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้
ในการท างานให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและเพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

บุคลากร.
เทศบาลทุก
คน 

- - - - บุคลากร.เทศบาล
ร้อยละ 90 ได้รับ
ความพึงพอใจ 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ใน
การท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

วิชาการฯ 

8 มาตรการ “ปลูกฝังองค์
ความรู้ให้มีความเข้าใจ 
เก่ียวกับ Conflict of 
Interest” 

เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับ 
Conflict of Interest และเพ่ือ
สร้างจิตส านึกและเสริมสร้าง
จริยธรรมของบุคลากรในการ
ท างานเพ่ือส่วนรวมยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์
ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็น
ส าคัญอันจะน ามาซึ่งการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาฯ 
พนง.เทศบาล 

- - - - ผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาฯ 

พนง.เทศบาลร้อย
ละ 85ได้รบั
ความรู้เพ่ิม 

ได้เสริมสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับ Conflict of 
Interest ได้สร้างจิตส านึกและเสริมสร้าง
จริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือ
ส่วนรวมยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์
ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญอันจะ
น ามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
องค์กร 

วิชาการฯ 
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แบบ  ผ. 06 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน 
บุคคล 

เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความ
โปร่งใสในการบริหารบุคคลของ
เทศบาลเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
บุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้และเพ่ือปรับปรุงกลไก
การปฏิบัติราชการด้านบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ
ได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

บุคลากร.
เทศบาลทุก
คน 

- - - - บุคลากรร้อยละ 
85ได้รับความพึง

พอใจ 

ก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการ
บริหารบุคคลของเทศบาลให้การปฏิบัติงาน
บุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และ
ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้าน
บริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

ส านักปลัดฯ 

10 มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของ
นายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ 

เพ่ือเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการ
ประชาชนให้ได้รับความสะดวก
รวดเร็วเป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และเพ่ือ
ป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีใน
การใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่ง
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อยละ 
85ได้รับความพึง

พอใจ 

เป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้
ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และป้องกันการ
ผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจ
เป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 

ส านักปลัดฯ 
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แบบ  ผ. 06 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 กิจกรรม “สร้าง ความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน” 

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการ
เลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส 
เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

บุคลากร.
เทศบาลทุก
คน 

- - - - บุคลากรร้อยละ 
95ได้รับความพึง

พอใจ 

การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและ
สามารถตรวจสอบได้ 

ส านักปลัดฯ 

12 กิจกรรม “ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังมี
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
ระเบียบประกาศและหนังสือที่
เก่ียวข้องและเพ่ือลดข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ 

บุคลากร.
เทศบาลทุก
คน 

- - - - บุคลากรร้อยละ 
95ได้รับความพึง

พอใจ 

บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังมีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือ
ที่เกี่ยวข้องและลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการ 

กองคลัง 

13 กิจกรรม “การพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหา
พัสดุ 

เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้าน
จัดซื้อจัดจ้างใช้เป็นข้อมูลในการ
รายงานผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหา
พัสดุ และเพ่ือเป็นข้อมูลให้กับ
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อยละ 
85ได้รับความพึง

พอใจ 

ปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างใช้
เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหารใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ และเพ่ือเป็น
ข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

กองคลัง 
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แบบ  ผ. 06 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ให้หน่วยงานมี
ระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงินเพ่ือ
ส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อยละ 
85 ได้รับความพึง

พอใจ 

เป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ให้หน่วยงานมีระบบป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการป้องกันการใช้
จ่ายเงินเพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

กองคลัง 

15 โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ–
จัดจ้าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาลเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อยละ 
85 ได้รับความพึง

พอใจ 

ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
การจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 

กองคลัง 

16 กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพ่ือให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดย 
ทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ 

เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติและเพ่ือเป็นมาตรการในการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อยละ 
85 ได้รับความพึง

พอใจ 

สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้
ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นมาตรการในการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

ทุกกอง 

 
 



73 

 
 

แบบ  ผ. 06 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 กิจกรรมการใช้บัตรคิวใน
การติดต่อราชการ 

เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการ
ด้านการอ านวยความสะดวกความ
เสมอภาคเป็นธรรมต่อผู้มารับบริการ
ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วสามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
บริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าใน
การขอรับบริการ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อยละ 
90ได้รับความพึง

พอใจ 

ได้สร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการ
อ านวยความสะดวกความเสมอภาคเป็นธรรม
ต่อผู้มารับบริการประชาชนผู้มาขอรับบริการ
ได้รับความสะดวกรวดเร็วสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการ
ขอรับบริการ 

ทุกกอง 

18 กิจกรรมการลดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน 

เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการ
บริการประชาชนเพ่ืออ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนเพ่ือรับฟังและส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการและเพ่ือปรับปรุงและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อยละ 
85ได้รับความพึง

พอใจ 

เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการ
ประชาชนเพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนเพ่ือรับ
ฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการและเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

ทุกกอง 
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แบบ  ผ. 06 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 

- เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน
การบริการประชาชน 
- เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
- เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชนผู้รับบริการ 
- เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการให้บริการประชาชน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อยละ 
85ได้รับความพึง

พอใจ 

- ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการ
ประชาชน 
- อ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
- ได้รับฟังและได้ส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้รับบริการ 
- ได้รับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

ส านักปลัดฯ 

20 มาตรการการมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

เพ่ือให้การบริหารราชการของ
เทศบาลต าบลหินดาดภายใต้กรอบ
อ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อยละ 
90ได้รับความพึง

พอใจ 

การบริหารราชการของเทศบาลต าบลหินดาด
ภายใต้กรอบอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ส านักปลัดฯ 

21 มาตรการมอบอ านาจของ
นายกเทศมนตรี 

เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆของฝ่าย
บริหารเป็นไปโดยรอบคอบตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และเพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อยละ 
85ได้รับความพึง

พอใจ 

การใช้ดุลยพินิจต่างๆของฝ่ายบริหารเป็นไป
โดยรอบคอบตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้เป็นการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี 

ส านักปลัดฯ 
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แบบ  ผ. 06 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 มอบอ านาจเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินตาม 
พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 

เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 เป็นไปอย่างรอบคอบและเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อย
ละ 85ได้รับ

ความพึงพอใจ 

การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 เป็นไปอย่างรอบคอบและป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี 

กองช่าง 

23 มาตรการการออกค าสั่ง
มอบหมายของ
นายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลและหัวหน้า
ส่วนราชการ 

เพ่ือเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการ
ประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
เป็นธรรมตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และเพ่ือป้องกันการผูกขาด
อ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจอันอาจ
เป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อย
ละ 85ได้รับ
ประโยชน์ 

เป็นการลดข้ันตอนการให้บริการ
ประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
เป็นธรรมตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และป้องกันการผูกขาดอ านาจ
หน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุ
แห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 

ส านักปลัดฯ 

24 กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแก่ 
คณะกรรมการชุมชน 

เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการ
ชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นกรรมการชุมชนมาด้วยดีจนครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง และเพ่ือยกย่อง
เชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ให้มีขวัญและก าลังใจ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อย
ละ 85ได้รับ
ประโยชน์ 

ได้ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการ
ชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นกรรมการชุมชนมาด้วยดีจนครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง และได้ยกย่องเชิด
ชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ให้มีขวัญและก าลังใจ 

สวัสดิการฯ 
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แบบ  ผ. 06 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

เพ่ือยกย่องบุคคลที่ให้การสนับสนุนการ
ด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเน่ืองให้
สังคมได้รับรูแ้ละเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ
ให้บุคคลร่วมส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง
และกว้างขวางย่ิงข้ึน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อย
ละ 85ได้รับ
ประโยชน์ 

ได้ยกย่องบุคคลที่ให้การสนับสนุนการ
ด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเน่ืองให้
สังคมได้รับรูแ้ละเป็นขวัญและก าลังใจให้
บุคคลร่วมส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง
และกว้างขวางย่ิงข้ึน 

สวัสดิการฯ 

26 มาตรการ “จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ” 

- เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทาง
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
- เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) 
น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
- เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความ
โปร่งใส มีคุณธรรม 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อย
ละ 85ได้รับ

ความพึงพอใจ 

- ให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทาง
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
- ให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไป
ยึดถือและปฏิบัติ 
- เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความ
โปร่งใส มีคุณธรรม 

ทุกกอง 

27 กิจกรรม “การจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของ เทศบาล
ต าบลหินดาด” 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/
กอง/ฝ่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ี
ก าหนด 

บุคลากร
ทุกคน 

- - - - บุคลากรร้อยละ 
90ได้รับความ

พึงพอใจ 

การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/
ฝ่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ี
ก าหนด 

ทุกกอง 
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แบบ  ผ. 06 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 กิจกรรมให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบที่ได้ 
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบล
หินดาด 

- เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
- เพ่ือความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

บุคลากร
ทุกคน 

- - - - บุคลากรร้อยละ 
85ได้รับความ

พึงพอใจ 

เป็นมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ทุกกอง 

29 มาตรการ“ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบ 
ทั้งภาครัฐและองค์กร
อิสระ” 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบ
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มี
หน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อย
ละ 85ได้รับ
ประโยชน์ 

ได้ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบ
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มี
หน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 

ทุกกอง 

30 มาตรการ “แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง 
ร้องเรียน” 

เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ และ
เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการ
ทุจริตเป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและ
หลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อย
ละ 85ได้รับ
ประโยชน์ 

จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการ
รับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ และจัดให้มี
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
กฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้อง
อย่างถูกต้อง 

วิชาการฯ 
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แบบ  ผ. 06 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

31 มาตรการ “ด าเนินการ
เก่ียวกับเรื่องร้องเรียน
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล
ต าบลหินดาด ว่าทุจริต
และปฏิบัติ ราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ” 

เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลหิน
ดาดยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและ
ตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพ่ือให้การ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใสเป็นธรรม 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อย
ละ 85ได้รับ
ประโยชน์ 

เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลหิน
ดาดยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและ
ตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพ่ือให้การ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใสเป็นธรรม 

วิชาการฯและ
ส านักปลัดฯ 

32 มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลหินดาดให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน
ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงและเพ่ือ
เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล 
หินดาด 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อย
ละ 85ได้รับ
ประโยชน์ 

ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์
แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริงและได้เพ่ิมช่องทางให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหินดาด 

วิชาการฯ 

33 กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารของเทศบาลต าบล
หินดาด” 

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน
ในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังน้ีข้อมูล
ข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ข้อมูลข่าวสารอื่นข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคล 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อย
ละ 90ได้รับ
ประโยชน์ 

อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนใน
การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังน้ี ข้อมูล
ข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ข้อมูลข่าวสารอื่น ข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคล 

วิชาการฯ 
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แบบ  ผ. 06 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

34 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและ 
หลากหลาย” 

- เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
- เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลาย 
- เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมาก
ย่ิงข้ึน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อย
ละ 100ได้รับ
การบริการ 

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
เข้าถึงง่ายหลากหลาย และประชาชนหรือ
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวกมากย่ิงข้ึน 

ส านักปลัดฯ/
กองคลัง/ 
กองช่าง 

35 กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน 
การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของเทศบาลและ
การรับเรื่องร้องเรียน
เก่ียวกับการเงินการคลัง” 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการ
ปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและ
ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ
และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิ
ให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดย
มิชอบในภาครัฐ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อย
ละ 100ได้รับ

ประโยชน์ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้
ประชาชนได้รับรู้ประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐส่งเสริมบทบาทการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนา
เครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งให้มีระบบและกลไกในการ
ป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต
หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

กองคลัง 
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แบบ  ผ. 06 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

36 มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลหินดาด” 

- เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
- เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมาก
ย่ิงข้ึน 
- เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
ที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อย
ละ 100ได้รับ
การบริการ 

- มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานที่หลากหลาย 
- ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากย่ิงข้ึน 
- มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่
เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

ส านักปลัดฯ/
กองคลัง/ 
กองช่าง 

37 การด าเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล
ต าบลหินดาด 

- เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่และจะได้แก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท า
แผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
- เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ 
- เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อย
ละ 100ได้รับ
การบริการ 

- รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่และจะได้แก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท า
แผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
- อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 
- เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที ่

วิชาการฯ 

38 มาตรการก าหนดข้ันตอน/
กระบวนการเรื่อง 
ร้องเรียน 

- เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
หรือรับความคิดเห็นข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน 
- เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข้ันตอนและ
กระบวนการในการร้องเรียน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อย
ละ 100ได้รับ
การบริการ 

เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือ
รับความคิดเห็นข้อเสนอแนะจาก
ประชาชนและให้ประชาชนได้ทราบ
ข้ันตอนและกระบวนการในการร้องเรียน 

สาธารณสุขฯ 
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แบบ  ผ. 06 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

39 กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 

- เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
- เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่าง
ถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
- เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการ
ด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และ
ส่งเสริมภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการ
ด าเนินงานของทางราชการ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อย
ละ 100ได้รับ

ประโยชน์ 

ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริตให้เกิดการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการ
น าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการ
ด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และ
ส่งเสริมภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการ
ด าเนินงานของทางราชการ 

วิชาการฯ 

40 มาตรการแต่งต้ัง 
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลหินดาด 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและ
ตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ
จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลหินดาดและแผนพัฒนาสี่ปี
ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ี
ประชาคมเทศบาลฯและคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลหินดาดก าหนดด้วย
ความถูกต้องโปร่งใสและสุจริต 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อย
ละ 90ได้รับ
ประโยชน์ 

ได้ส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและ
ตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ
จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลหินดาดและแผนพัฒนาสี่ปี
ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ี
ประชาคมเทศบาลฯและคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลหินดาดก าหนดด้วย
ความถูกต้องโปร่งใสและสุจริต 

วิชาการฯ 
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แบบ  ผ. 06 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

41 มาตรการแต่งต้ังตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง 

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน(โดยวิธีผ่าน
การประชาคม)ในการมีส่วนร่วมกับ
เทศบาลต าบลหินดาดอย่างแข็งขันส าหรับ
การท างานของเทศบาลต าบลหินดาดได้มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้
ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาค
ประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้
มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการ
ป้องกันการทุจริตในเทศบาลน่ันคือได้ท า
หน้าท่ีอย่างถูกต้อง 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อย
ละ 90ได้รับ
ประโยชน์ 

เป็นกลไกภาคประชาชน(โดยวิธีผ่านการ
ประชาคม)ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาล
ต าบลหินดาดอย่างแข็งขันส าหรับการ
ท างานของเทศบาลต าบลหินดาดได้มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้
ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาค
ประชาชน ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ
มาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาล
น่ันคือได้ท าหน้าท่ีอย่างถูกต้อง 

กองคลัง 

42 กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลหินดาด 

เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลหินดาดและ
เป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหาร
จัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลหิน
ดาด 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อย
ละ 90ได้รับ
ประโยชน์ 

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลหินดาดและ
เป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหาร
จัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลหิน
ดาด 

ส านักปลัดฯ 
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แบบ  ผ. 06 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

43 มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของเทศบาล
ต าบลหินดาด 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ชองเทศบาลให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของ
ประชาชน 
- เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลหินดาด 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชนร้อย
ละ 90ได้รับ
ประโยชน์ 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานชอง
เทศบาลให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชนและเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลหินดาด 

ส านักปลัดฯ 

44 โครงการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561- 
2564 

- เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตาม
ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
- เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้
ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการ
บัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบ
ภายใน
ประจ าป ี

- - - - การควบคุม
ภายในเสร็จตาม

ก าหนดเวลา 
ร้อยละ 100 

- เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตาม
ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
- เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี 
และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วิชาการฯ 

45 โครงการจัดท ารายงาน
การควบคุมภายใน 

เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับองค์กร และเพ่ือสรุปรายงาน
ผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้
นายกเทศมนตรีต าบลหินดาดทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯก าหนดเพ่ือรายงานการ
ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามก าหนด 

ท ารายงาน
การควบคุม
ภายใน 

- - - - การจัดท า
รายงานการ

ควบคุมภายใน
เสร็จตาม

ก าหนดเวลา 
ร้อยละ 100 

การติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับองค์กรสรุปรายงานผลการ
ประเมินผลการควบคุมภายในให้
นายกเทศมนตรีต าบลหินดาดทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯก าหนด และรายงานการ
ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามก าหนด 

วิชาการฯ 
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แบบ  ผ. 06 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

46 กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า
โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน
หรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆที่อาจมี
ข้ึน 

ติดตาม
ประเมินผล
การควบคุม
ภายใน 

- - - - การติดตามการ
ควบคุมภายใน

ตามแผนที่
ก าหนด ร้อยละ 

100 

การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนหรือไม่
จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆที่อาจมีข้ึน 

ทุกกอง 

47 มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในเทศบาลต าบล 
หินดาด 

- เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท า
และน าแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
จัดการความเสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือ
ควบคุมลดความเสี่ยงในการป้องกันหรือ
ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหลการสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยรับตรวจ 
- เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
จัดการความเสี่ยงระบบควบคุมภายในของ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบและรายงานผล
ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

มาตรการ
ติดตาม
ประเมินผล
ระบบ
ควบคุม
ภายใน 

- - - - การติดตามการ
ควบคุมภายใน

ตามแผนที่
ก าหนด ร้อยละ 

100 

- เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท า
และน าแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
จัดการความเสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือ
ควบคุมลดความเสี่ยงในการป้องกันหรือ
ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหลการสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยรับตรวจ 
- เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
จัดการความเสี่ยงระบบควบคุมภายในของ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบและรายงานผล
ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

วิชาการฯ 
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แบบ  ผ. 06 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

48 มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุแต่งต้ัง การโอน 
ย้าย 

- เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมการ
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็น
ธรรม 
- เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุแต่งต้ังการโอนย้าย 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชน 
ข้าราชการ ร้อย
ละ 80พึงพอใจ

และได้รับ
ประโยชน์ 

- ให้ประชาชนมีส่วนร่วมการตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
- ให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ
บรรจุแต่งต้ังการโอนย้าย 

ส านักปลัดฯ 

49 กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและ
ตรวจสอบได้ปฏิบัติงานถูกต้องตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
ต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชน ร้อย
ละ 90พึงพอใจ 

ให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและ
ตรวจสอบได้ปฏิบัติงานถูกต้องตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
ต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ 

กองคลัง 

50 กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ 
ตรวจสอบการรับการจ่าย
และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของเทศบาล
ต าบลหินดาด 

เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบล
หินดาดเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชน 
ข้าราชการ พนง.
เทศบาลร้อยละ 
80พึงพอใจและ
ได้รับประโยชน์ 

การรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลหินดาด
เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

กองคลัง 

 
 



86 

 
แบบ  ผ. 06 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

51 กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง จากตัวแทนชุมชน 

- เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ของเทศบาลต าบลหินดาด 
- เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้อง
กับงบประมาณของ เทศบาลต าบลหินดาด
ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชน ร้อย
ละ 90พึงพอใจ 

- สนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลต าบลหินดาด 
- ป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
งบประมาณของเทศบาลต าบลหินดาดให้
เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

กองคลัง 

52 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถ่ินให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารให้เกิดความโปร่งใสและลดการ
ทุจริตสามารถตรวจสอบได้ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชน ร้อย
ละ 90ได้รับ
ประโยชน์ 

สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาทหน้าท่ี
และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

ส านักปลัดฯ 

53 กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลหินดาด 

เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลมี
บทบาทในการปฏิบัติงานและมีการมีส่วน
ร่วมในการท างาน 

สมาชิกสภา
ทุกคน 

- - - - สมาชิกสภาฯ
ร้อยละ 90ได้มี

ส่วนร่วม 

การพัฒนาเทศบาลต าบลหินดาดเป็นไป
อย่างต่อเน่ืองตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดี 

ส านักปลัดฯ 

54 มาตรการเฝ้าระวังการ 
คอร์รัปชันโดยภาค
ประชาชน 

เพ่ือสนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้า
ระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- - - - ประชาชน ร้อย
ละ 90ได้รับ
ประโยชน์ 

ได้สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้า
ระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

ส านักปลัดฯ 

รวม  54  โครงการ - - - -    
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

 
 

 
 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

 
 
 
 
 

 
 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 

 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 
 
 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน และ
บริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

เพื่อใช้ในการติดต่อ 
ส่ือสารระหว่างส่วน
ราชการปฏิบัติงาน
สารสนเทศและรับรอง
การบริการประชาชน
ให้สะดวก รวดเร็ว มี
ความพึงพอใจ 
 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

- จัดซื้อTV. แอล อี ดี แบบ 
Smart TV.ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1,920× 
1,080พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง 
 

- จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบ
ใช้กระดาษธรรมดา  
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 
แผ่น จ านวน 1 เครื่อง 
 
 
 
 
 

- จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 
ระบบดิจิตอล(ขาว-ด า)
ความเร็ว 40 แผ่น/นาที 
จ านวน 1 เครื่อง 

- 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 

20,000 
 
 
 

 
 

18,000 
 
 
 
 
 
 
 

 

180,000 

- 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

180,000 

- 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

180,000 

ทต.หินดาด /
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 
 
 
 

 
 
 

5 
 
 
 

6 
 
 
 

7 
 
 
8 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

 
 
 
 
 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

 
 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

 
 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

 
บริหารงาน

ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 

 

ค่าครุภัณฑ์ 
 

 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และ
บริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
 

เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารของส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารของส านัก
ปลัดเทศบาล 
 
เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 
BTU จ านวน 2 เครื่อง  
 
 
 

- จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 
ขนาด 15 ลิตร จ านวน 1 
เครื่อง 
 

- จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 
บาน มีแผ่นช้ันปรับระดับ 
3 ช้ิน จ านวน 3 ตู้ 
 

- จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 
ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้ 
 
- จัดซื้อโต๊ะท างานระดับ
ปฏิบัติการ – ช านาญการ 
จ านวน 4 ตัว 

- 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
- 

 

112,000 
 
 
 

 
 

 

13,000 
 
 
 

49,500 
 
 
 
 

7,900 
 

18,000 

112,000 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 

49,500 
 
 
 
 

7,900 
 

18,000 

112,000 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 

49,500 
 
 
 
 

7,900 
 

18,000 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

 
 

 

 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 
 
 
 
 

10 
 
 

 
 

11 
 
 
 
 

12 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

 
 
 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

 
 
 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

 
 
 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 

 
 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
 
 

ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 
 
 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานในการ
บริการประชาชน 
 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานในการ
บริการประชาชน 
 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
โน๊ตบุ๊ค ส าหรับส านักงาน 
จ านวน 1 เครื่อง 
 
 

- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 2 เครื่อง 
 
 

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 1 
จ านวน 1 เครื่อง 
 

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ LED ขาวด า 
จ านวน 1 เครื่อง 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 

- 
 
 

 
 

- 

16,000 
 
 
 
 

32,000 
 
 

 
 

7,900 
 
 

 
 

9,000 

16,000 
 
 
 
 

32,000 
 
 
 

 

7,900 
 
 
 
 

9,000 

16,000 
 
 
 
 

32,000 
 

 
 

 

7,900 
 
 

 
 

9,000 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 
 
 
 

14 
 
 
 

15 
 
 
 
 

16 
 
 
 

17 
 
 

18 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

 
 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

 
 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

 
 
 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

 
 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ 
 

 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน 
 
 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน 
 
 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน 
 
 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน 
 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน 

- จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
ขนาด 800 VA จ านวน 
1 เครื่อง 
 

-จัดซื้อโต๊ะพับ
เอนกประสงค์ จ านวน 
2ตัว 
 

-จัดซื้อโต๊ะท างาน
ระดับปฏิบัติการ – 
ช านาญการ 
จ านวน 4 ตัว 
 

-จัดซื้อเก้าอี้ท างาน 
ระดับปฏิบัติงาน 
จ านวน 3 ตัว 
 

- จัดซื้อชุดโซฟา
รับแขก จ านวน 1 ชุด 
 

- จัดซื้อแท่นกล่าว
รายงาน จ านวน 2 ตัว 

- 
 
 

 

- 
 
 
 

- 
 

 
 

- 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 

5,000 
 
 
 

3,000 
 

 
 

18,000 
 
 
 

3,900 
 
 
 
 

14,900 
 
 

10,000 

5,000 
 
 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

3,900 
 
 
 
 

14,900 
 
 

- 

5,000 
 
 

 

3,000 
 
 
 

18,000 
 
 
 

3,900 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รวม - 538,100 456,100 462,200  
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 

บริหารทั่วไป 
 
 
 

บริหารทั่วไป 
 
 
 

บริหารทั่วไป 
 
 

บริหารทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

-เพื่อใช้ในการนั่ง
ท างานเกี่ยวกับ
เอกสาร 
 
- เพื่อใช้ในการ
ท างาน 
 
 
-เพื่อใช้ในการพิมพ์
เช็คเงินสด 
 
-เพื่อใช้ในการเก็บ
เอกสาร 

เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 6 ตัว 
หมายเหตุ : ราคาตามท้องตลาด 
 
 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1*(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)จ านวน 1 ตัว 
 
เครื่องพิมพ์เช็ค จ านวน 1 เครื่อง 
 
 
ตู้เอกสารบานเล่ือน บนกระจก ล่างทึบ 
ขนาด กว้างxลึกxสูง91.4 x 45.7 x 
182.9 ซม.จ านวน 2 หลัง 
หมายเหตุ : ราคาตามท้องตลาด 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

25,000 
 
 
 
- 
 
 
 

30,000 
 
 
- 

- 
 
 
 

22,000 
 
 
 
- 

 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

20,000 

กองคลัง 

รวม - 55,000 22,000 20,000  

 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 

 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 

 

5 
 
 
 

6 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 

 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
 

 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

-เพื่อใช้ในการ
ถ่ายภาพ
โครงการ
ก่อสร้างถนน
และการออก
พื้นท่ีปฏิบัติงาน
ในส่วนกองช่าง 
-เพื่อใช้ในการ
นั่งท างาน
เกี่ยวกับเอกสาร
ในส่วนกองช่าง 
-เพื่อใช้ในการ
จัดเก็บเอกสาร 
-เพื่อใช้ในการ
ท างาน 

- กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล
ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 
จ านวน 1 ตัว 
 

เก้าอี้ส านักงาน เบาะ สปริง 
จ านวน 2ตัว 
 

-จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร4ล้ินชัก 
จ านวน 2หลัง 
 

- จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน
เล่ือน จ านวน 2หลัง 
 

- จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 
บาน มีมือจับชนิดบิด จ านวน 
2 หลัง 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1*(จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 
เครื่อง 

- 
 

 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 

 
- 
 
 
- 

13,600 
 

 
 

5,800 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

 
10,000 

 
 

22,000 

- 
 

 
 

5,800 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

 
10,000 

 
 
- 
 

- 
 

 
 

5,800 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

 
10,000 

 
 
- 

กองช่าง 

รวม - 71,400 35,800 35,800  
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 
 
 
 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 
 

 
 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
 
 
 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
 
 
 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานในการ
บริการประชาชนด้าน
งานสวัสดิการสังคม 
 
เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
 

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน 
ขนาดหน้าจอไม่ต่ ากว่า 19 
นิ้ว 
 
 
- จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA มี
ก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่
น้อยกว่า 800 VA (480 
Watts) 
 
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี แบบ
Network 

16,000 
(1 เครื่อง) 

 
 
 
 

2,500 
(1 เครื่อง) 

 
 
 
 

10,000 
(1 เครื่อง) 

32,000 
(2 เครื่อง) 

 
 
 

 
5,000 

(2 เครื่อง) 
 
 
 
 

20,000 
(2 เครื่อง) 

16,000 
(1 เครื่อง) 

 
 
 

 
2,500 

(1 เครื่อง) 
 

 
 

 
10,000 

(1 เครื่อง) 

16,000 
(1 เครื่อง) 

 
 

 
 

2,500 
(1 เครื่อง) 

 
 
 
 

10,000 
(1 เครื่อง) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 28,500 57,000 28,500 28,500  
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
2 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
4 

การศึกษา 
 
 

การศึกษา 
 
 
 
 

 
การศึกษา 

 
 
 

การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 
 

 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
 
 
 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

1. เพื่อใช้เป็นส่ือ
การเรียนการสอน
ส าหรับเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
หินดาด 
2. เพื่อใช้ในการ
จัดเก็บเอกสารงาน
การเงินและบัญชี 
ของกองการศึกษา 
3. เพื่อใช้ส าหรับ
บันทึกและจัดเก็บ
ข้อมูลของกอง
การศึกษา 
4. เจ้าหน้าท่ีมีวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 

1. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)จ านวน 
1 เครื่อง 
 
2. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
- มีมือจับชนิดบิด 
- มีแผ่นช้ันปรับระดับ3ช้ัน 
- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
 
3. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน ขนาดหน้าจอ
ไม่ต่ ากว่า 19 นิ้วจ านวน 1 เครื่อง 
 
4. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่
น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
จ านวน 1 เครื่อง 

- 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

10,300 
 

 
5,500 

 
 
 
 
 

16,000 
 
 
 

2,500 
 

- 
 

 
5,500 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 

 
5,500 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

กองการศึกษา 
 

 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เพื่อ
การศึกษา 

เพื่อใช้ในการเล่น
เพื่อส่งเสริมความ
แข็งแรงให้
ร่างกายและ 
ส่งเสริม
พัฒนาการทาง
สังคม สร้างความ
ร่าเริงและ
สติปัญญา 

เครื่องเล่นสนามส าหรับเด็ก จ านวน 2 
ชุดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 320 
เซนติเมตร x ยาวไม่น้อยกว่า 680 
เซนติเมตร x สูงไม่น้อยกว่า 350 
เซนติเมตรประกอบด้วย 
- หลังคารูปทรงลิง มีขนาดกว้าง ไม่
น้อยกว่า 140 เซนติเมตร ขนาดยาว 
ไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร ความสูง
ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ผลิตจาก
พลาสติกโพลีเอทธีลีน (LLDPE) สี
ปลอดสารพิษ ปลอดภัยส าหรับเด็ก 
ผ่านการรับรองจากส านักมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก.816-2538 จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ชุด 

-  450,000 - 450,000 กองการศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

     

- เสาหลัก ผลิตจากเสาเหล็กท่อกลม 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 11 เซนติเมตร 
เนื้อหนา อบส่ีฝุ่น Powder Coating 
ความร้อนสูง 200-250 องศาเซลเซียส 
สีท่ีใช้เป็นสีท่ีผ่านการรับรองว่า
ปลอดภัยส าหรับเด็ก มาตรฐาน TGIC 
ผสมสารป้องกัน UV ลดการซีดจาง
จากแสงอาทิตย์ซึ่งเหมาะสมส าหรับ
งานกลางแจ้งโดยเฉพาะ และผ่านการ
รับรอง คุณภาพสีปลอดภัยส าหรับเด็ก 
STANDARD – U.S. ASTM F963-08 
Toxic Elements Teat และ 
STANDARD-EN 71 จ านวนไม่น้อย
กว่า 10 ต้น 
- บันไดทางขึ้น ผลิตจากเหล็ก อบสีฝุ่น 
powder Coated จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ชุด 

    กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

     

- แผ่นพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 110 x 110 
x 5 cm. ผลิตจากแผ่นเหล็กเจาะรู เนื้อ
หนาเป็นช้ินเดียวตลอดท้ังแผ่นมุมท้ังส่ี
ด้านพับเข้ามุมเสากลมปลอดภัย อบสีฝุ่น
กันสนิมท้ังช้ิน Powder Coated กัน
รอยขูดขีด จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด 
- สไลเดอร์อุโมงค์ ผลิตจากพลาสติกโพลี
เอทธีลีน(LLDPE) ในระบบแม่พิมพ์
เหวี่ยง ผนังสองช้ัน สีปลอดสารพิษ 
ปลอดภัยส าหรับเด็ก ผ่านการรับรอง
จากส านักมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.
816-2538 ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กท่ีต้อง
สัมผัสกับช้ินส่วนของเครื่องเล่นโดยตรง 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
- สไลเดอร์รางคู่ ผลิตจากพลาสติกโพลี
เอทธีลีน(LLDPE) ในระบบแม่พิมพ์
เหวี่ยง ผนังสองช้ัน สีปลอดสารพิษ 
ปลอดภัยส าหรับเด็ก ผ่านการรับรอง
จากส านักมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.
816-2538 ไม่  

    กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

     

เป็นอันตรายต่อเด็กท่ีต้องสัมผัสกับช้ินส่วน
ของเครื่องเล่นโดยตรง จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ชุด  
- สไลเดอร์วน ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธี
ลีน(LLDPE) ในระบบแม่พิมพ์เหวี่ยง ผนัง
สองช้ัน สีปลอดสารพิษ ปลอดภัยส าหรับ
เด็ก ผ่านการรับรองจากส านักมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก.816-2538 ไม่เป็น
อันตรายต่อเด็กท่ีต้องสัมผัสกับช้ินส่วนของ
เครื่องเล่นโดยตรง จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
- ผนังทางออกสไลเดอร์วน ผลิตจากเหล็ก 
อบสีฝุ่น powder Coated จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ชุด 
- ผนังทางออกสไลเดอร์อุโมงค์ ผลิตจาก
พลาสติกโพลีเอทธีลีน(LLDPE) ในระบบ
แม่พิมพ์เหวี่ยง ผนังสองช้ัน สีปลอดสารพิษ 
ปลอดภัยส าหรับเด็ก ผ่านการรับรองจาก
ส านักมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-
2538 ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ชุด    

    กองการศึกษา 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

     

ผนังทางออกสไลเดอร์คู่ ผลิตจาก
พลาสติกโพลีเอทธีลีน(LLDPE) ในระบบ
แม่พิมพ์เหวี่ยง ผนังสองช้ัน สีปลอด
สารพิษ ปลอดภัยส าหรับเด็ก ผ่านการ
รับรองจากส านักมาตรฐานอุตสาหกรรม 
มอก.816-2538 ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กท่ี
ต้องสัมผัสกับช้ินส่วนของเครื่องเล่น
โดยตรง จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
- ดอกไม้พร้อมผีเส้ือประดับหัวเสา 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 130 cm. สูง 
100 cm. ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน 
(LLDPE) 
ในระบบแม่พิมพ์เหวี่ยง ผนังสองช้ัน สี
ปลอดสารพิษ ปลอดภัยส าหรับเด็ก ไม่
เป็นอันตรายต่อเด็กท่ีต้องสัมผัสกับ
ช้ินส่วนของเครื่องเล่นโดยตรง จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ชุด 

    กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

     

- สัตว์ประดับหัวเสา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
130 cm. สูง 70 cm.หนา 22 cm. ผลิต
จากพลาสติกโพลีเอทธีลีน (LLDPE) ใน
ระบบแม่พิมพ์เหวี่ยง ผนังสองช้ัน สีปลอด
สารพิษ ปลอดภัยส าหรับเด็ก ไม่เป็น
อันตรายต่อเด็กท่ีต้องสัมผัสกับช้ินส่วนของ
เครื่องเล่นโดยตรง จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
- ปีนป่ายจานบินยูเอฟโอ ผลิตจากพลาสติก
โพลีเอทธีลีน (LLDPE) ในระบบแม่พิมพ์
เหวี่ยง ผนังสองช้ัน สีปลอดสารพิษ 
ปลอดภัยส าหรับเด็ก ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก
ท่ีต้องสัมผัสกับช้ินส่วนของเครื่องเล่น
โดยตรง จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
- ผนังกันตก ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน 
(LLDPE) ในระบบแม่พิมพ์เหวี่ยง ผนังสอง
ช้ัน สีปลอดสารพิษ ปลอดภัยส าหรับเด็ก ไม่
เป็นอันตรายต่อเด็กท่ีต้องสัมผัสกับช้ินส่วน
ของเครื่องเล่นโดยตรง จ านวนไม่น้อยกว่า 3 
ชุด 

    กองการศึกษา 

แบบ ผ.08 



 

101 
 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

     

- อุโมงค์ท่อลอดเช่ือมสถานีด้านบน
เป็นผนังใส ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธี
ลีน (LLDPE) ในระบบแม่พิมพ์เหวี่ยง 
ผนังสองช้ัน สีปลอดสารพิษ ปลอดภัย
ส าหรับเด็ก ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กท่ี
ต้องสัมผัสกับช้ินส่วนของเครื่องเล่น
โดยตรง จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
- ประกับรัดเสา ผลิตจากอลูมิเนียมอบ
สีฝุ่น Powder Coating 

    กองการศึกษา 

รวม - 484,300 5,500 455,500  

 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

 
 

4 
 
 
 

5 

บริหารทั่วไป 
 
 
 

บริหารทั่วไป 
 
 
 

บริหารทั่วไป 
 
 
 
 

บริหารทั่วไป 
 
 
 

บริหารทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

-เพื่อใช้ในการนั่ง
ท างานเกี่ยวกับ
เอกสาร 
 

-เพื่อบันทึกการ
บรรยายและการ
ประชุม 
 

-เพื่อใช้ในการ
ถ่ายภาพโครงการ
และการประชุม
ต่างๆ 
 

- เพื่อใช้ในการพิมพ์
เอกสาร 
 
 

- เพื่อใช้ในการ
ท างาน 

เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 3 ตัว 
 
 
 

เครื่องบันทึกเสียงจ านวน 1เครื่อง 
 
 
 

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 
ความละเอียด 16 ล้านพิกเซลจ านวน 
1 เครื่อง 
 
 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1
จ านวน 1 เครื่อง 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1*(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)จ านวน 1 เครื่อง 

- 
 
 
 

- 
 

 

 
- 
 
 

 
 

- 
 

 
 

- 

12,000 
 
 
 

5,000 
 

 
 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 

 
- 
 

 
 

- 
 
 
 
 

7,900 
 
 
 

22,000 

- 
 
 
 

- 
 

 
 

13,600 
 

 
 
 

- 
 
 
 

- 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

 
 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

-เพื่อใช้ในการ
ท างาน 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคา 2,500 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 
800 VA (480 Watt) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 
15 นาที 

- - 2,500 -  

รวม - 17,000 32,400 13,600  

 

แบบ ผ.08 


