
 

 

 

 

ส่วนที่ 6 บัญชโีครงการพฒันาภายใต้ยุทธศาสตร ์

บัญชีสรุป 

โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) 

เทศบาลต าบลไชยมงคล 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 3 ปี 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
๑) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนา

ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต พื้ น ฐ า น              

ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการ

ของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 

๒) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม

อย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ 

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร แหล่งทอ่งเที่ยวและพื้นที่อื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

3) ประสานในการแกไ้ขปัญหาความเดือนรอ้น

ของประชาชนในด้านสาธารณปูโภค 
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33,256,000 
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815,000 
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9 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

21 

 

 

2,445,000 

 

 

 

26,846,300 

 

 

 

 

 

33,256,000 

รวม 75 60,917,300 3 815,000 3 815,000 75 62,547,300 



 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) 

เทศบาลต าบลไชยมงคล 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชวีิตพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

1 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

เพื่อค้นหาข้อมูลในด้าน

โครงสางพื้นฐาน 

1 ครั้ง 

 

 

 

10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

ได้ทราบข้อมูลของชุมชนรวดเรว็ 

ชัดเจน เป็นระบบ 

ส านักปลัด 

2 ตราเทศบัญญัติการผังเมอืง

ของเทศบาลต าบล 

เพื่อออกเทศบัญญัติการผัง

เมอืงของเทศบาลต าบล 

จัดท าเทศบัญญัตกิารผังเมอืง 

- จัดประชาคม ประชาพิจารณ ์

   รับฟังความเห็น ของประชาชน 

- ศึกษารวบรวมข้อมูล  ข้อกฎหมาย   

   ต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000 

(ทต.) 

5,000 

(ทต.) 

5,000 

(ทต.) 

15,000 

(ทต.) 

การน าไปใชใ้นการควบคุมการ

ใช้ประโยชน์ที่ดิน  ในเขตพืน้ที่

ของเทศบาลต าบล 

กองชา่ง 

 



 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชวีิตพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

3 จัดวางผังชุมชน 

ไชยมงคล 

1. เพื่อจัดระเบยีบการใช้ประโยชน์

ที่ดินและอาคารการบริหาร

โครงการพฒันาพื้นที่เกี่ยวข้อง 

ให้ประสานกนัอย่างเป็นระบบ 

2. เพื่อให้ทต. มีกรอบในการ 

พัฒนา เชน่ การอนุญาต 

ปลูกสร้างอาคารการจัดหาบรกิาร

สาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 

และสามารถจัดเตรียมพื้นที่รองรับ

การขยายตัวของเมืองได้อย่าง

เหมาะสม 

1. การศกึษาวิเคราะหแ์ละประเมิน             

สภาพพื้นที ่

2. ศึกษาวิเคราะหแ์ละการประมาณ               

ความต้องการใช้ประโยชน์ในอนาคต               

เพื่อหาความต้องการในด้านการใช ้

ประโยชน์ที่ดิน การพกัอาศัย               

พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  

เกษตรกรรมและสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ และบรกิารสนบัสนุน 

ในอนาคต 

3. วางและจัดท าแผนผังการใช้ 

ประโยชน์ ที่ดนิและผังคมนาคม  

โดยแบง่เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

ตามมาตรฐานผังเมืองรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

800,000 

(ทต.) 

800,000 

(ทต.) 

800,000 

(ทต.) 

2,400,000 

(ทต.) 

1. ประชาชนในต าบล

สามารถใช้ประโยชน ์             

ที่ดินและบริหารจัดการ          

ได้มีประสิทธภิาพ  

2. ประชาชนในต าบล                  

มีคุณภาพชวีิต 

 (Quality of Life) ที่ดีข้ึน 

กองชา่ง 

 



 

 

 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แนวทางท่ี 2  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต      

                  ทางการเกษตร แหล่งทอ่งเที่ยวและพื้นที่อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กบา้นไชยมงคล หมู่ที่ 1 

(ซอยบ้านนางไก่,โกรกตะครอ้ 

ซอย 8 ) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นไชยมงคล 

หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนางไก่,โกรกตะคร้อ ซอย 8 ) 

โดยมีขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95 

เมตร หนา 0.15  เมตรหรอืมพีื้นที่ก่อสร้างไม่

น้อยกว่า 380 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก

ไหล่ทางบดอัดทับแน่นทัง้ 2 ข้างๆ ละ 0.50 

เมตร พร้อมตดิตั้งปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย 

(รายละเอียดตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) 
 

190,000 

(ทต.) 

  190,000 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บา้นไชยมงคล หมู่ที ่1 

(โกรกตะคร้อซอย 1) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นไชยมงคล 

หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อซอย 1) โดยมีขนาดกว้าง 

3.๐๐ เมตร ยาว 65 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 195 

ตารางเมตร พร้อมลงหินคลกุไหล่ทางบดทับ 

ทัง้สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบท่ี  

ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

 

 

97,5๐๐ 

(ทต.) 

 

  97,5๐๐ 

(ทต.) 

 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

 



 

 

 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แนวทางท่ี 2  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต      

                  ทางการเกษตร แหล่งทอ่งเที่ยวและพื้นที่อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บา้นไชยมงคล หมู่ที ่1 

(โกรกตะคร้อซอย 2) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นไชยมงคล  

หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อซอย 2) โดยมีขนาดกว้าง 

3.๐๐ เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 120 

ตารางเมตร พร้อมลงหินคลกุไหล่ทางบดทับ 

ทัง้สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบท่ี  

ทต.ไชยมงคลก าหนด) 
 

60,0๐๐ 

(ทต.) 

 

  60,0๐๐ 

(ทต.) 

 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บา้นไชยมงคล หมู่ที ่1 

(โกรกตะคร้อซอย 3) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นไชยมงคล 

หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อซอย 3) โดยมีขนาดกว้าง 

3.๐๐ เมตร ยาว 76 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 228 

ตารางเมตร พร้อมลงหินคลกุไหล่ทางบดทับ  

ทัง้สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบท่ี   ทต.

ไชยมงคลก าหนด) พร้อมตดิตั้งปาูยโครงการ

จ านวน 1 ปูาย 

 

114,0๐๐

(ทต.) 

 

  114,0๐๐

(ทต.) 

 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

 



 

 

 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แนวทางท่ี 2  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต      

                  ทางการเกษตร แหล่งทอ่งเที่ยวและพื้นที่อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

บา้นไชยมงคล หมู่ที่ 1 (โกรก

ตะคร้อซอย 5/1) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นไชยมงคล 

หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อซอย 5/1) โดยมีขนาด

กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 

๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นทีก่่อสรา้งไม่น้อยกว่า 

720 ตารางเมตร พร้อมลงหนิคลุกไหล่ทางบด

ทับทัง้สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบท่ี 

ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมตดิตั้งปูาย   

โครงการจ านวน 1 ปูาย 
 

360,0๐๐ 

(ทต.) 

  360,0๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

บา้นไชยมงคล หมู่ที่ 1 

(โกรกตะคร้อซอย 5/3) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นไชยมงคล 

หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อซอย 5/3) โดยมีขนาด

กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 105 เมตร หนาเฉลี่ย 

๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นทีก่่อสรา้งไม่น้อยกว่า 

420 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบด

ทับทัง้สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบท่ี 

ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมตดิตั้งปูาย   

โครงการจ านวน 1 ปูาย 
 

210,0๐๐ 

(ทต.) 

  210,0๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

 



 

 

 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แนวทางท่ี 2  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต      

                  ทางการเกษตร แหล่งทอ่งเที่ยวและพื้นที่อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

บา้นไชยมงคล หมู่ที่ 1 (โกรก

ตะคร้อซอย 5) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นไชยมงคล 

หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อซอย 5) โดยมีขนาดกว้าง 

4.๐๐ เมตร ยาว 175 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 700 

ตารางเมตร พร้อมลงหินคลกุไหล่ทางบด 

ทับทัง้สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบท่ี 

ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมตดิตั้งปูาย

โครงการจ านวน 1 ปูาย 

 

350,0๐๐ 

(ทต.) 

  350,0๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

บา้นไชยมงคล หมู่ที่ 1 

 (โกรกตะคร้อซอย5 เชื่อมซอย ๖) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นไชยมงคล 

หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อซอย 5 เชื่อมซอย ๖) โดย

มีขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา

เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ทีก่่อสร้างไม่นอ้ย

กว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลกุไหล่

ทางบดทับท้ังสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตาม

แบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมติดตั้งปาูย   

โครงการจ านวน 1 ปูาย 

๓6๐,0๐๐ 

(ทต.) 

  ๓6๐,0๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

 



 

 

 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แนวทางท่ี 2  กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต      

                  ทางการเกษตร แหล่งทอ่งเที่ยวและพื้นที่อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บา้นไชยมงคล หมู่ที ่1 

(โกรกตะคร้อซอย 9) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นไชยมงคล 

หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อซอย 9) โดยมีขนาดกว้าง 

3.๐๐ เมตร ยาว 233 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 699 

ตารางเมตร พร้อมลงหินคลกุไหล่ทางบดทับ 

ทัง้สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบท่ี ทต.

ไชยมงคลก าหนด) พร้อมตดิตั้งปาูยโครงการ

จ านวน 1 ปูาย 
 

349,5๐๐ 

(ทต.) 

  349,5๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บา้นไชยมงคล หมู่ที ่1 

(โกรกตะคร้อซอย ๔ ต่อคสล.

เดิม) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นไชยมงคล 

หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อซอย ๔ ต่อคสล.เดิม)           

โดยมีขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร 

หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรอืมพีื้นที่ก่อสร้างไม่

น้อยกว่า ๓๓๖ ตารางเมตร พร้อมลงหนิคลุก

ไหล่ทางบดทับทัง้สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร 

(ตามแบบท่ี ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมตดิตั้ง

ปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย 

 

๑6๘,0๐๐ 

(ทต.) 

  ๑6๘,0๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

 



 

 

 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แนวทางท่ี 2  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต      

                  ทางการเกษตร แหล่งทอ่งเที่ยวและพื้นที่อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บา้นไชยมงคล หมู่ที ่1 

(ไชยมงคลซอย 1/1) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นไชยมงคล 

หมู่ที่ 1 (ไชยมงคลซอย 1/1) โดยมีขนาดกว้าง 

4.๐๐ เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 480 

ตารางเมตร พร้อมลงหินคลกุไหล่ทางบดทับ 

ทัง้สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบท่ี  

ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมตดิตั้งปูาย

โครงการจ านวน 1 ปูาย 
 

240,0๐๐ 

(ทต.) 

  240,0๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

12 ก่อสร้างถนนลูกรัง  

บา้นไชยมงคล หมู่ที่ 1  

(โกรกตะคร้อซอย 8) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนลูกรัง บา้นไชยมงคล หมู่ที่ 1 

(โกรกตะคร้อซอย 8) โดยมีขนาดกว้าง  4.๐๐ 

เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลีย่ ๐.50 เมตร 

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์

เมตร พร้อมวางทอ่ คสล.Ø0.60เมตร จ านวน   

1 ท่อน (ตามแบบที ่ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

 

 

 

64,8๐๐ 

(ทต.) 

  64,8๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

 



 

 

 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แนวทางท่ี 2  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างท่ัวถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต      

                  ทางการเกษตร แหล่งทอ่งเที่ยวและพื้นที่อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บา้นไชยมงคล หมู่ที ่1 

(โกรกตะคร้อซอย ๑๑/๑) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นไชยมงคล 

หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อซอย ๑๑/๑) โดยมีขนาด

กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว ๑๕9 เมตร หนาเฉลี่ย 

๐.๑5 เมตร หรือมีพื้นทีก่่อสรา้งไม่น้อยกว่า            

๖36 ตารางเมตร พรอ้มลงหนิคลุกไหล่ทาง 

บดทับทัง้สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที ่   

ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมตดิตัง้ปูายโครงการ

จ านวน 1 ปูาย 
 

๓๑๘,๐๐๐ 

(ทต.) 

  ๓๑๘,๐๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บา้นไชยมงคล หมู่ที ่1 

(โกรกตะคร้อซอย ๑๑/๒) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นไชยมงคล 

หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อซอย ๑๑/๒) โดยมีขนาด

กว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย 

๐.๑5 เมตร หรือมีพื้นทีก่่อสรา้งไม่น้อยกว่า 

๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง  

บดทับทัง้สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที ่ 

ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมตดิตัง้ปูายโครงการ

จ านวน 1 ปูาย 

 

๒๖๐,๐๐๐ 

(ทต.) 

  ๒๖๐,๐๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

 



 

 

 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แนวทางท่ี 2  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต      

                  ทางการเกษตร แหล่งทอ่งเที่ยวและพื้นที่อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บา้นไชยมงคล  หมูท่ี่ 1 

(คุ้มหนองผักบุง้-โกรกตะคร้อ) 

ซอย 6  ต.ไชยมงคล อ.เมอืงฯ   

จ.นครราชสมีา                   

ไปถึงคุ้มหนองผกับุง้                   

ต.ธงชัยเหนอื อ.ปักธงชัย 

จ.นครราชสมีา 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนสง่พชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1                 

บ้านไชยมงคล (กลุม่บ้านโกรกตะครอ้) ซอย 6.                 

ต.ไชยมงคล อ.เมอืงฯ จ.นครราชสีมา ไปถึง                

คุ้มหนองผักบุง้ ต.ธงชัยเหนอื อ.ปักธงชัย                      

จ.นครราชสมีา  โดยมีขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือมพีื้นท่ี

ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า8,800 ตารางเมตร พรอ้มลง

หินคลุกไหลท่างบดอัดทับแนน่ท้ัง 2 ข้างๆ ละ 

0.50 เมตร และตดิตัง้ปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย 

(รายละเอยีดตามแบบท่ี ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

 

๔,๔๐๐,๐๐๐ 

กองชา่ง/

หนว่ยงาน

ราชการอ่ืน            

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

 

 

 

  ๔,๔๐๐,๐๐๐ 

กองชา่ง/

หนว่ยงาน

ราชการอ่ืน                     

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

 

 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนสง่

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง/

หน่วยงาน

ราชการอื่น 

ที่ขอรับการ

สนับสนุน 

16 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บ้านบุตาล หมูท่ี่ 2 (สาย

กลางบา้น)โดยมีขนาดกวา้ง 1.

๐๐ เมตร ยาว 885 เมตร 

หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรอืมี

พื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 

885 ตารางเมตร 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนสง่พชืผลทาง 

การเกษตร 

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านบุตาล หมูท่ี่ 2 

(สายกลางบ้าน)โดยมีขนาดกวา้ง 1.๐๐ เมตร ยาว 

885 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรอืมีพืน้ท่ี

ก่อสร้างไมน่อ้ยกว่า 885 ตารางเมตรและตดิตัง้

ปูายโครงการจ านวน 1 ปาูย (รายละเอยีดตามแบบ

ท่ี ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

 

๔5๐,๐๐๐ 

(ทต.) 

 

 

  ๔5๐,๐๐๐ 

(ทต.) 

 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนสง่

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

 

 



 

 

 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แนวทางท่ี 2  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต      

                  ทางการเกษตร แหล่งทอ่งเที่ยวและพื้นที่อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กบา้นบุตาล หมู่ที่ 2 

 (ทางเข้าบ้าน ร.ต. ชูเกียรต ิ

จีนากูล, บา้นบุตาล ซอย 9 ) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กบา้นบุตาล  

หมู่ที่ 2 (ทางเข้าบา้น ร.ต. ชูเกยีรติ จนีากูล, 

บา้นบุตาล ซอย 9 ) โดยมีขนาดความกว้าง 

4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15   

เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 600 

ตารางเมตร พร้อมลงหินคลกุไหล่ทางบดอัดทับ

แน่น ทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร พร้อมตดิตั้ง

ปาูยโครงการจ านวน 1 ปูาย (รายละเอียด     

ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

300,000 

(ทต.) 

  300,000 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บา้นบุตาล  หมู่ที ่2  

ซอย 14 (ซอยบ้านนางพิมพ ์

เจนปรุ) 

เพื่อความสะดวก       

 สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

 

 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นบุตาล    

หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านนางพิมพ ์ เจนปรุ)ขนาดความ

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 198 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตรหรือมพีื้นที่กอ่สร้างไม่น้อยกว่า 

792 ตารางเมตร พร้อมลงหนิคลุกไหล่ทาง 

บดอัดแน่น ทัง้ 2 ข้างๆ  ละ 0.50 เมตร 

(ตามแบบท่ี ทต.ไชยมงคลก าหนด พร้อมติดตั้ง

ปาูยโครงการจ านวน 1 ปาูย) 
 

396,000 

(ทต.) 

  396,000 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบาย ในการสัญจรไป-มา

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

 



 

 

 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แนวทางท่ี 2  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต      

                  ทางการเกษตร แหล่งทอ่งเที่ยวและพื้นที่อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บา้นบุตาล หมู่ที่ 2 

(บุตาลซอย 17) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นบุตาล 

หมู่ที่ 2 (บุตาลซอย 17) โดยมีขนาดกว้าง  

4.๐๐ เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 240 

ตารางเมตร พร้อมลงหินคลกุไหล่ทางบดทับ 

ทัง้สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบท่ี  

ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมตดิตั้งปูายโครงการ

จ านวน 1 ปาูย) 
 

120,0๐๐ 

(ทต.) 

 

  120,0๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บา้นบุตาล หมู่ที่ 2 

(ซอยบ้านยายดอกไม้) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล 

หมู่ที่  2 (ซอยบ้านยายดอกไม้) โดยมีขนาด

กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย 

๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า                 

1๙๕ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 

บดทับทัง้สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร  

(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

 

 

๙๗,๕๐๐ 

(ทต.) 

 

  ๙๗,๕๐๐ 

(ทต.) 

 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

 



 

 

 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แนวทางท่ี 2  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต      

                  ทางการเกษตร แหล่งทอ่งเที่ยวและพื้นที่อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บา้นบุตาล หมู่ที่ 2 

(บุตาลซอย ๓เชื่อมถนน

หน้าอา่ง) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นบุตาล  

หมู่ที่ 2 (บุตาลซอย ๓ เชื่อมถนนหน้าอ่าง)  

โดยมีขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร  

หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรอืมพีื้นที่ก่อสร้างไม่

น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงหิน

คลุกไหล่ทางบดทับทัง้สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ 

เมตร (ตามแบบท่ี ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

พร้อมติดตั้งปาูยโครงการจ านวน 1 ปาูย) 

 

๑,๒60,0๐๐ 

กองชา่ง/

หนว่ยงาน

ราชการอ่ืน 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

 

  ๑,๒60,0๐๐ 

กองชา่ง/

หนว่ยงาน

ราชการอ่ืน 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง/

หน่วยงาน

ราชการอื่น 

ที่ขอรับการ

สนับสนุน 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บา้นบุตาล หมู่ที่ 2 

(บุตาลซอย 10) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นบุตาล 

หมู่ที่ 2 (บุตาลซอย 10) โดยมีขนาดกว้าง  

3.๐๐ เมตร ยาว 68 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 204 

ตารางเมตร พร้อมลงหินคลกุไหล่ทางบดทับ

ทัง้สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบท่ี ทต.

ไชยมงคลก าหนด) พร้อมตดิตั้งปาูยโครงการ

จ านวน 1 ปูาย 

 

102,0๐๐ 

(ทต.) 

  102,0๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 



 

 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางท่ี 2  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต      

                  ทางการเกษตร แหล่งทอ่งเที่ยวและพื้นที่อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บา้นบุตาล หมู่ที่ 2 

(บุตาลซอย ๑๑) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นบุตาล 

 หมู่ที่ 2 (บุตาลซอย๑๑) โดยมีขนาดกว้าง 

๔.๐๐ เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 3๖๐ 

ตารางเมตร พร้อมลงหินคลกุไหล่ทางบดทับ 

ทัง้สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบท่ี 

 ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมตดิตั้งปูาย

โครงการจ านวน 1 ปาูย) 
 

๑80,๐๐๐ 

(ทต.) 

  ๑80,๐๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บา้นบุตาล หมู่ที่ 2 

(ซอยเข้าวัดสายใหม่) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นบุตาล  

หมู่ที่ 2 (ซอยเข้าวัดสายใหม่) โดยมีขนาดกว้าง 

4.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า ๑,๔๔๐ 

ตารางเมตร พร้อมลงหินคลกุไหล่ทางบดทับ 

ทัง้สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบท่ี  

ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมตดิตั้งปูายโครงการ

จ านวน 1 ปาูย) 

 

๗๒0,0๐๐ 

กองชา่ง/

หนว่ยงาน

ราชการ

อื่น 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

  ๗๒0,0๐๐ 

กองชา่ง/

หนว่ยงาน

ราชการ

อื่น 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง/

หน่วยงาน

ราชการอื่น 

ที่ขอรับ

การ

สนับสนุน 



 

 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางท่ี 2  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต      

                  ทางการเกษตร แหล่งทอ่งเที่ยวและพื้นที่อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บา้นบุตาล  

หมู่ที่ 2 (ซอยบา้นยายปร ี) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นบุตาล หมู่ที่ 2 

 (ซอยบา้นยายปร ี) โดยมีขนาดกว้าง  3.๐๐ เมตร 

ยาว ๖5 เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่

ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 195 ตารางเมตร พร้อมลงหิน

คลุกไหล่ทางบดทับทัง้สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร 

(ตามแบบท่ี ทต.ไชยมงคลก าหนด)  

 

97,500 

(ทต.) 

  97,500 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

26 ก่อสร้างถนนลูกรัง  

บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 

(บุตาลซอย 3) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนลูกรัง บา้นบุตาล หมู่ที่ 2(บุตาลซอย 3)

โดยมีขนาดกว้าง  3.๐๐ เมตร ยาว 175 เมตร  

หนาเฉลี่ย ๐.50 เมตรหรือมีปริมาตรดินลกูรังไมน่้อย

กว่า 262.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดตกแต่ง

ให้เรียบร้อย (ตามแบบท่ี ทต.ไชยมงคลก าหนด)    
 

๖๕,๐๐๐ 

(ทต.) 

  ๖๕,๐๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

27 ก่อสร้างถนนหินคลุก  

บา้นบุตาล หมู่ที่ 2 

(ซอยบา้นนางมาก) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก บา้นบุตาล หมู่ที่ 2 (ซอยบ้าน 

 นางมาก)โดยมีขนาดกว้าง  5.๐๐ เมตร ยาว 400 

เมตร หนาเฉลีย่ ๐.50 เมตร หรือมีปรมิาตรหนิคลกุ

ไม่น้อยกว่า 300 ลกูบาศก์เมตรพร้อมปรับเกรดบด

ทับแน่น และติดตั้งปาูยโครงการจ านวน 1 ปูาย 

 (ตามแบบท่ี ทต.ไชยมงคลก าหนด)      

150,๐๐๐ 

(ทต.) 

  150,๐๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 



 

 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางท่ี 2  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต      

                  ทางการเกษตร แหล่งทอ่งเที่ยวและพื้นที่อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บา้นหนอง

พลวงใหญ ่หมู่ที่ 3 

(รอบสระน้ า) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นหนอง

พลวงใหญ ่หมู่ที่ 3 (รอบสระน้ า)โดยมีขนาด

ความกว้าง 4.00 ม.  ยาว 370 ม. หนา 0.15  

ม.หรือมีพื้นทีก่่อสร้างไมน่้อยกว่า 1,480 ตร.ม. 

พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดอดัทับแน่น ทัง้ 2 

ข้างๆ ละ 0.50 ม. พร้อมตดิตัง้ปูายโครงการ

จ านวน 1 ปูาย (รายละเอยีดตามแบบที่ ทต.ไชย

มงคลก าหนด) 
 

740,000 

กองชา่ง/

หนว่ยงาน

ราชการอ่ืน 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

 

  740,000 

กองชา่ง/

หนว่ยงาน

ราชการอ่ืน 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

 

ราษฎรได้รับความสะดวก                   

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขน 

ส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองชา่ง/

หน่วยงาน

ราชการอื่น 

ที่ขอรับ

การ

สนับสนุน 

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บา้นหนอง

พลวงใหญ ่หมู่ที่ 3  

(สี่แยกบา้นก านันถึง

บา้นนายสุวรรณ) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นหนอง

พลวงใหญ ่หมู่ที่ 3 (สีแ่ยกบา้นก านันถึงบา้น 

นายสุวรรณ) โดยมีขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร  

ยาว 5๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ  

มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๐๐0 ตารางเมตร 

พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทบัท้ังสองข้างๆ ละ 

๐.๕๐ เมตร (ตามแบบท่ี ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

พร้อมติดตั้งปาูยโครงการจ านวน 1 ปูาย 

 

1,๐๐0,0๐๐ 

กองชา่ง/

หนว่ยงาน

ราชการอ่ืน 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

 

  1,๐๐0,0๐๐ 

กองชา่ง/

หนว่ยงาน

ราชการอ่ืน 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

 

ราษฎรได้รับความสะดวก                   

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขน 

ส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองชา่ง/

หน่วยงาน

ราชการอื่น 

ที่ขอรับการ

สนับสนุน 



 

 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางท่ี 2  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต      

                  ทางการเกษตร แหล่งทอ่งเที่ยวและพื้นที่อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บา้นหนอง

พลวงใหญ ่หมู่ที่ 3 

(ซอยบ้านปูาอ่อน) 

เพือ่ความสะดวก 

สบายในการสัญจร

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นหนอง

พลวงใหญ ่หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านปาูออ่น) โดยมี

ขนาดกว้าง  3.๐๐ เมตร ยาว 80 เมตร                

หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรอืมพีื้นที่ก่อสร้างไม่

น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมลงหนิคลุก

ไหล่ทางบดทับทัง้สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร 

(ตามแบบท่ี ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อม 

ติดตั้งปาูยโครงการจ านวน 1 ปาูย 

120,0๐๐

(ทต.) 

  120,0๐๐

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก                   

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขน 

ส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บา้นหนอง

พลวงใหญ ่หมู่ที่ 3 

(หนองพลวงใหญ ่

ซอย๑๐) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นหนอง

พลวงใหญ ่หมู่ที่ 3 (หนองพลวงใหญซ่อย๑๐) 

โดยมีขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐0 

เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่

ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า ๕,๐๐0 ตารางเมตร  

พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทบัท้ังสองข้างๆ  

ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบท่ี ทต.ไชยมงคล

ก าหนด) พรอ้มติดตั้งปูายโครงการจ านวน  

1 ปูาย 

๒,๕๐0,0๐๐ 

กองชา่ง            

/หนว่ยงาน

ราชการอ่ืน 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

 

  ๒,๕๐0,0๐๐ 

กองชา่ง/

หนว่ยงาน

ราชการอ่ืน 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

 

ราษฎรได้รับความสะดวก                   

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขน 

ส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองชา่ง/

หน่วยงาน

ราชการอื่น 

ที่ขอรับการ

สนับสนุน 



 

 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางท่ี 2  กอ่สร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต      

                  ทางการเกษตร แหล่งทอ่งเที่ยวและพื้นที่อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บา้นหนอง

พลวงใหญ ่หมู่ที่ 3 

(ซอยบ้านหมอเขียว) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร

และการคมนาคม 

ขนส่งพืชผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นหนอง

พลวงใหญ ่หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านหมอเขียว) โดยมี

ขนาดกว้าง  4.๐๐ เมตร ยาว 80 เมตร หนา

เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ทีก่่อสร้างไม่นอ้ย

กว่า 320 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลกุไหล่

ทางบดทับท้ังสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อม

วางทอ่ คสล.Ø 0.40 เมตร จ านวน 7 ทอ่น

(ตามแบบท่ี ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อม 

ติดตั้งปาูยโครงการจ านวน 1 ปาูย 

 

165,0๐๐ 

(ทต.) 

 

  165,0๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก                   

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขน 

ส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บา้นหนอง

พลวงใหญ ่หมู่ที่ 3 

(ซอยบ้านนางฝน) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นหนอง

พลวงใหญ ่หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนางฝน) โดยมี

ขนาดกว้าง  3.๐๐  เมตร ยาว 120 เมตร   

หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรอืมพีื้นที่ก่อสร้างไม่

น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่            

ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมตดิตั้งปูายโครงการ

จ านวน 1 ปูาย 

 

๑๘๐,0๐๐ 

(ทต.) 

 

  ๑๘๐,0๐๐ 

(ทต.) 

 

ราษฎรได้รับความสะดวก                   

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขน 

ส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 



 

 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางท่ี 2  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต      

                  ทางการเกษตร แหล่งทอ่งเที่ยวและพื้นที่อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บา้นหนอง

พลวงใหญ ่หมู่ที่ 3 

(ซอยขา้งโรงเรียน) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นหนอง

พลวงใหญ ่หมู่ที่ 3 (ซอยขา้งโรงเรียน) โดยมี

ขนาดกว้าง  4.๐๐  เมตร ยาว ๑87 เมตร  

หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรอืมพีื้นที่ก่อสร้างไม่

น้อยกว่า 712 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก

ไหล่ทางบดทับทัง้สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร 

(ตามแบบท่ี ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อม 

ติดตั้งปาูยโครงการจ านวน 1 ปาูย 

 

356,0๐๐ 

(ทต.) 

 

  356,0๐๐ 

(ทต.) 

 

ราษฎรได้รับความสะดวก                   

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขน 

ส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บา้นหนอง

พลวงใหญ ่หมู่ที่ 3 

(ภูเขาทอง ซอย ๒) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นหนอง

พลวงใหญ ่หมู่ที่ 3 (ภูเขาทอง ซอย ๒) โดยมี

ขนาดกว้าง  ๕.๐๐  เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนา

เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ทีก่่อสร้างไม่นอ้ย

กว่า ๑,๖๒๕ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลกุไหล่

ทางบดทับท้ังสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อม

วางทอ่ คสล.Ø ๑.๐0 เมตร จ านวน ๙ ทอ่น

(ตามแบบท่ี ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมตดิตั้ง

ปาูยโครงการจ านวน 1 ปูาย 

๘40,0๐๐ 

กองชา่ง            

/หนว่ยงาน

ราชการ

อื่น 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

 

  ๘40,0๐๐ 

กองชา่ง            

/หนว่ยงาน

ราชการ

อื่น 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

 

ราษฎรได้รับความสะดวก                   

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขน 

ส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองชา่ง            

/หนว่ยงาน

ราชการอื่น 

ที่ขอรับการ

สนับสนุน 

 



 

 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางท่ี 2  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต      

                  ทางการเกษตร แหล่งทอ่งเที่ยวและพื้นที่อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

36 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านหนองพลวงใหญ่ 

หมูท่ี่ 3 (ซอยบ้าน 

ร.ต. อ าพล ราม

ประเสริฐ) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองพลวงใหญ่ 

หมูท่ี่ 3 (ซอยบ้าน ร.ต. อ าพล รามประเสริฐ)โดยมีขนาด

กว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

เมตร หรอืมีพืน้ท่ีก่อสร้างไมน่อ้ยกว่า 3,750 ตาราง

เมตร (ตามแบบท่ี ทต.ไชยมงคลก าหนด) พรอ้มตดิตัง้ปูาย

โครงการจ านวน 1 ปูาย 

1,875,๐๐๐ 

กองชา่ง/

หนว่ยงาน

ราชการอ่ืน 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

  1,875,๐๐๐ 

กองชา่ง/

หนว่ยงาน

ราชการอ่ืน 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

ราษฎรได้รบัความสะดวก                   

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขน 

ส่งพชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง/

หน่วยงาน

ราชการอื่น 

ที่ขอรับ

การ

สนับสนุน 

37 กอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้านหนอง

พลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ 

(หนองพลวงใหญ่ ซอย 

14) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

กอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่  

หมู่ที่ ๓  (หนองพลวงใหญ่ ซอย 14) จ านวน 2 ชว่ง ช่วงที่ 

1  มีขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว ๓77 เมตร หนาเฉล่ีย 

๐.๑5 เมตร หรอืมีพืน้ที่ก่อสรา้งไม่น้อยกว่า 1,508 ตาราง

เมตร พรอ้มลงหินคลุกไหล่ทางบดทับทั้งสองขา้งๆ ละ 

๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ 2มีขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 780 

เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑5 เมตร หรอืมีพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อย

กว่า 3,120 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทบั

ทั้งสองขา้งๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พรอ้มวางท่อ คสล.Ø 0.40 

เมตร จ านวน  3 จุด จุดละ 7 ทอ่น (ตามแบบที่ ทต.ไชย

มงคลก าหนด) พรอ้มติดต้ังปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย 

 

2,314,๐๐๐ 

กองชา่ง/

หนว่ยงาน

ราชการอ่ืน 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

  2,314,๐๐๐ 

กองชา่ง/

หนว่ยงาน

ราชการอ่ืน 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

 

ราษฎรได้รบัความสะดวก                   

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขน 

ส่งพชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง/

หน่วยงาน

ราชการอื่น 

ที่ขอรับการ

สนับสนุน 



 

 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางท่ี 2  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต      

                  ทางการเกษตร แหล่งท่องเท่ียวและพื้นที่อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บา้นหนอง

พลวงใหญ ่หมู่ที่ 3 

(ซอยบ้านนางแว่น) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นหนอง

พลวงใหญ ่หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนางแว่น) โดยมี

ขนาดกว้าง  3.๐๐  เมตร ยาว 110 เมตร  

หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรอืมพีื้นที่ก่อสร้างไม่

น้อยกว่า 330 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก

ไหล่ทางบดทับทัง้สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร 

(ตามแบบท่ี ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อม 

ติดตั้งปาูยโครงการจ านวน 1 ปาูย 
 

๑65,๐๐๐ 

(ทต.) 

  ๑65,๐๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก                   

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขน 

ส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บา้นหนอง

พลวงใหญ ่หมู่ที่ ๓ 

(ซอยบ้านนายจีน) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นหนอง

พลวงใหญ ่หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายจีน) โดยมี

ขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 85 เมตร หนา

เฉลี่ย ๐.๑5 เมตร หรือมีพืน้ทีก่่อสร้างไม่นอ้ย

กว่า 255 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลกุไหล่

ทางบดทับท้ังสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตาม

แบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมติดตั้งปาูย

โครงการจ านวน 1 ปูาย 

 

127,๐๐๐ 

(ทต.) 

  ๑27,๐๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก                   

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขน 

ส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 



 

 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางท่ี 2  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต      

                  ทางการเกษตร แหล่งทอ่งเที่ยวและพื้นที่อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

40 ก่อสร้างถนนหินคลุก 

บา้นหนองพลวงใหญ ่

หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านยาย

เล็ก) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก บา้นหนองพลวงใหญ ่ 

หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านยายเล็ก) โดยมีขนาดกว้าง  

3.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑5 

เมตร หรือมีปรมิาตรหินคลกุไม่น้อยกว่า ๑5 

ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบท่ี ทต.ไชยมงคล

ก าหนด) 
 

๑๐,๐๐๐ 

(ทต.) 

  ๑๐,๐๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก                   

สบายในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขน 

ส่งพืชผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

41 ก่อสร้างถนนหินคลุก  

บา้นหนองปลิง หมู่ที่ 4 

(ซอยบ้านอาจารย์

วิศษิฐ์พร) 

 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร             

และการคมนาคม              

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก บา้นหนองปลิง หมู่ที่ 4 

 (ซอยบ้านอาจารย์วิศิษฐพ์ร) โดยมีขนาดความ

กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 650 เมตร หนาเฉลีย่ 

0.15 เมตร  หรอืมีพื้นที่ก่อสรา้งไม่น้อยกว่า 

390ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดบดอัดทับแน่นให้

เรยีบร้อย (ตามแบบท่ี ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

 

 

 

 

 
 

175,500 

(ทต.) 

  175,500 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบาย ในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 



 

 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางท่ี 2  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต      

                  ทางการเกษตร แหล่งทอ่งเที่ยวและพื้นที่อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บ้านหนองปลิง หมูท่ี่ 4 

(ซอยบ้านปูาล าใย)    

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนอง

ปลิง หมูท่ี่ 4 (ซอยบ้านปูาล าใย)        โดยมี

ขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 53 เมตร หนา

เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรอืมีพืน้ท่ีก่อสร้างไม่นอ้ย

กว่า 212 ตารางเมตร(ตามแบบท่ี ทต.ไชย

มงคลก าหนด)พร้อมติดตั้งปูาย 

โครงการจ านวน 1 ปูาย   
 

100,600 

(ทต.) 

  100,600 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก  

สบายในการสัญจรไป-มา              

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บา้นหนองปลิง หมู่ที่ 4 

(ซอยบ้านครูต้า-วารีเทพ) 

เพื่อความสะดวก 

สบาย ในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก               

บา้นหนองปลิง หมู่ที่ 4 (ซอยบา้นครูต้า-วารี

เทพ) โดยมีขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ 

เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่

ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า ๘80 ตารางเมตร พร้อม

ลงหินคลกุไหล่ทางบดทับท้ังสองข้างๆ ละ 

๐.๕๐ เมตร (ตามแบบท่ี ทต.ไชยมงคล

ก าหนด)พร้อมติดตั้งปูาย 

โครงการจ านวน 1 ปูาย 

 
 

๔๔0,0๐๐ 

(ทต.) 

  ๔๔0,0๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก  

สบายในการสัญจรไป-มา              

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 



 

 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางท่ี 2  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต      

                  ทางการเกษตร แหล่งทอ่งเที่ยวและพื้นที่อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

44 ขยายถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บา้นหนองปลิง หมู่ที่ 4  

(หนองปลิง ซอย 2)   

เพื่อขยายถนน 

 ในการสัญจรไป-มา 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ขยายถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นหนอง

ปลิง หมู่ที่ 4 (หนองปลิง ซอย 2)  โดยมี

ขนาดกว้าง 1.๐๐ เมตร ยาว 204 เมตร 

หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรอืมพีื้นที่ก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 204 ตารางเมตร พร้อมลงหิน

คลุกไหล่ทางบดทับทัง้สองข้างๆ ละ ๐.๕๐ 

เมตร(ตามแบบที่ทต.ไชยมงคลก าหนด)

พร้อมติดตั้งปาูยโครงการจ านวน 1 ปูาย 

 

102,0๐๐ 

(ทต.) 

  102,0๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก  

ในการขยายถนนสัญจร

ไป-มาและการคมนาคม

ขนส่งพชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บา้นหนองปลิง หมู่ที่ 4 

(ซอยบ้านยายพลวง) 

เพื่อความสะดวก 

สบาย ในการสัญจร 

และการคมนาคม 

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้น

หนองปลิง หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านยายพลวง) 

โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 1๑0 

เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่

ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า ๔๔0 ตารางเมตร 

พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทบัท้ังสอง

ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบท่ี   

ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมตดิตั้งปูาย 

โครงการจ านวน 1 ปูาย 
 

2๒0,0๐๐ 

(ทต.) 

  2๒0,0๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก  

สบายในการสัญจรไป-มา              

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 



 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางท่ี 2  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต      

                  ทางการเกษตร แหล่งทอ่งเที่ยวและพื้นที่อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บ้านหนองปลิง หมูท่ี่ 

4 (หนองปลิงซอย 5) 

เพือ่ความสะดวก 

สบายในการสัญจร

และการคมนาคม

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองปลิง 

หมูท่ี่ 4 (หนองปลิงซอย 5)โดยมีขนาดกว้าง 4.๐๐ 

เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรอืมี

พื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 240 ตารางเมตร(ตาม

แบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมตดิตัง้ปูาย

โครงการจ านวน 1 ปูาย 

120,000 

(ทต.) 

  120,000 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก  

สบายในการสัญจรไป-มา              

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บ้านหนองปลิง หมูท่ี่ 

4 (ซอยข้างบ้าน สท.สันต)ิ 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร

และการคมนาคม

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองปลิง 

หมูท่ี่ 4 (ซอยข้างบ้าน สท.สันต)ิโดยมีขนาดกว้าง 4.

๐๐ เมตร ยาว 153 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

หรือมพีื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 612 ตารางเมตร 

(ตามแบบท่ี ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมตดิตัง้

ปูายโครงการจ านวน 1 ปาูย 

 

306,0๐๐ 

(ทต.) 

  306,0๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก  

สบายในการสัญจรไป-มา              

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บ้านหนองปลิง หมูท่ี่ 

4 (ซอยบ้านนายพัน) 

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร

และการคมนาคม

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองปลิง 

หมูท่ี่ 4 (ซอยบ้านนายพัน)โดยมีขนาดกว้าง 6.๐๐ 

เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร หรอื

มพีื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 600 ตารางเมตร(ตาม

แบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมตดิตัง้ปูาย

โครงการจ านวน 1 ปูาย 

 

300,0๐๐ 

(ทต.) 
  300,0๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับความสะดวก  

สบายในการสัญจรไป-มา              

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง 



 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางท่ี 2  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต      

                  ทางการเกษตร แหล่งทอ่งเที่ยวและพื้นที่อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บ้านหนองไทร หมูท่ี่ 

5 (ซอยบ้านนางบี่)          

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร

และการคมนาคม

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองไทร 

หมูท่ี่ 5 (ซอยบ้านนางบี่)    โดยมขีนาดกว้าง 4.๐๐ 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

หรือมพีื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 612 ตารางเมตร

(ตามแบบท่ี ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมตดิตัง้

ปูายโครงการจ านวน 1 ปาูย 

2,000,000 

กองช่าง/

หน่วยงาน

ราชการอ่ืน 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

  2,000,000 

กองช่าง/

หน่วยงาน

ราชการอ่ืน 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

ราษฎรได้รับความสะดวก  

สบายในการสัญจรไป-มา              

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง/

หนว่ยงาน

ราชการอ่ืน 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บ้านหนองไทร หมูท่ี่ 

5 (ซอยบ้านนายผ่อน)   

เพื่อความสะดวก 

สบายในการสัญจร

และการคมนาคม

ขนส่งพชืผลทาง 

การเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองไทร 

หมูท่ี่ 5 (ซอยบ้านนายผ่อน)  โดยมีขนาดกว้าง 4.

๐๐ เมตร ยาว 364 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 

หรือมพีื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 612 ตารางเมตร 

(ตามแบบท่ี ทต.ไชยมงคลก าหนด) พร้อมตดิตัง้

ปูายโครงการจ านวน 1 ปาูย 

720,0๐๐ 

กองช่าง/

หน่วยงาน

ราชการอ่ืน 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

  720,0๐๐ 

กองช่าง/

หน่วยงาน

ราชการอ่ืน 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

ราษฎรได้รับความสะดวก  

สบายในการสัญจรไป-มา              

และการคมนาคมขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง/

หนว่ยงาน

ราชการอ่ืน 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

51 ก่อสร้างห้องน้ าอาคาร 

เอนกประสงค์  

บา้นหนองไทร หมู่ที ่5 

เพื่อให้ราษฎรมี

ห้องน้ าสาธารณะ 

ใช้ในเวลาใช้สถานที่

ประชุมหรือจัด

กิจกรรมต่างๆ  

ของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างห้องน้ าอาคารเอนกประสงค์  

บา้นหนองไทร หมู่ที ่5 โดยมีขนาดกว้าง ๓.๐๐ 

เมตร ยาว ๓.๖๐ เมตร(ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล

ก าหนด) 
 

 

 

 

8๕,0๐๐ 

(ทต.) 

  8๕,0๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรมีห้องน้ าสาธารณะ          

ใช้ พร้อมกับสถานที่ประชุม

และจัดกิจกรรมต่างๆ ของ

หมู่บา้น 

กองชา่ง 

 



 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางท่ี 3  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

1 ก่อสร้างฝายน้ าลน้คอนกรตีเสริม

เหล็ก แบบมชีอ่งจราจร ล าห้วยยาง 

เชื่อมตอ่ระหว่างบ้านบุตาล หมู่ท่ี 2 

ต.ไชยมงคล อ.เมอืงฯ จ.นครราชสีมา 

ไปถึง ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย 

จ.นครราชสมีา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เพื่อความสะดวกสบาย 

ในการสัญจรและ 

การคมนาคมขนส่ง 

พชืผลทางการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าลน้คอนกรตีเสริมเหล็ก 

แบบมชีอ่งจราจร ล าห้วยยาง เชื่อมตอ่

ระหว่างบ้านบุตาล หมู่ท่ี 2 ต.ไชยมงคล 

อ.เมอืงฯ จ.นครราชสมีา ไปถึง  

ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสมีา 

โดยมีขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  

เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 

4,000 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลกุ

ไหล่ทางบดอัดทับแน่นทัง้ 2 ข้างๆ ละ 

0.50 เมตร และติดตั้งปาูยโครงการ

จ านวน 1 ปูาย (รายละเอยีดตามแบบ 

ที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

 

 

 

 

 

 

500,000 

กองชา่ง/

หนว่ยงาน

ราชการอ่ืน 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

  

   500,000 

 กองชา่ง/

หนว่ยงาน

ราชการอ่ืน 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

ราษฎรได้รับความสะดวก 

สบายในการสัญจรไป-มา 

 และการคมนาคมขนส่ง 

 พชืผลทางการเกษตร 

กองชา่ง/

หน่วยงาน

ราชการอื่น 

ที่ขอรับการ

สนับสนุน 

 



 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางท่ี 3  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

2 จัดหาพืน้ท่ีรองรับน้ า 

(แก้มลงิ) 

เพื่อเตรียมการ 

ในการปูองกันปัญหา

อุทกภัยและกักเก็บน้ า 

ไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ได ้
 

1 แห่ง 1,000,000 

กองชา่ง/

หนว่ยงาน

ราชการอื่น 

ที่ขอรับการ

สนับสนุน 

  1,000,000 

กองชา่ง/

หนว่ยงาน

ราชการอ่ืน 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

สามารถระบายน้ าออก 

จากพื้นท่ีได้อยา่งรวดเร็ว 

และสามารถเก็บกักน้ าไว้

ใชใ้นฤดูแลง้ 

กองชา่ง/

หน่วยงาน

ราชการอื่น 

ที่ขอรับการ

สนับสนุน 

3 ขยายเขตท่อเมนน้ าประปา 

ภูมิภาค อ าเภอโชคชัย   

เพื่อปรับปรุงการผลิต

น้ าประปาให้เพยีงพอ 

กับความต้องการ 

ของประชาชน 

ขยายเขตท่อเมนน้ าประปาภูมิภาค 

อ าเภอโชคชัย โดยเร่ิมจากทางบ้านเสา

เดียว  ต าบลท่าอา่ง ตามทางหลวง

หมายเลข 2310 (สวนสัตว์-โชคชัย) 

มายังต าบลไชยมงคล โดยมีรายละเอยีด 

ดังนี้ วางท่อPVCขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง  

300 มม. (ชัน้คุณภาพ 13.5 ) 

ระยะทาง 15,000 เมตร(รายละเอยีด

ตามแบบท่ี ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

27,000,000 

กองชา่ง/

หนว่ยงาน

ราชการอ่ืน 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

  27,000,000 

กองชา่ง/

หนว่ยงาน

ราชการอ่ืน 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

เพื่อผลิตน้ าประปา

ให้บริการประชาชน  

กองชา่ง/

หน่วยงาน

ราชการอื่น 

ที่ขอรับการ

สนับสนุน 

4 ขยายแนวเขตประปาหมู่บา้น 

บ้านไชยมงคล หมู่ท่ี 1 

(กลุ่มบ้านโกรกตะครอ้) 

เพื่อให้ราษฎรได้รับการ

บริการด้านน้ าอุปโภค-

บริโภคอย่างท่ัวถึงและ

เพยีงพอ 

ขยายแนวเขตประปา บา้นไชยมงคล            

หมูท่ี่ 1 (กลุม่บ้านโกรกตะครอ้) โดยวาง

ท่อPVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 500 

เมตร (ตามแบบท่ี ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

4๐,๐๐๐ 

(ทต.) 

  4๐,๐๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับการบริการ            

ด้านน้ าอุปโภค-บริโภค

อย่างท่ัวถึงและเพยีงพอ 

กองชา่ง 

 



 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางท่ี 3  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

5 ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า บ้าน

ไชยมงคล หมู่ที่ 1 (กลุ่มบ้าน 

กม.13 สายสวนสัตว)์   

 เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ า

ทว่มขัง ให้กับราษฎรใน

ชุมชนที่ไม่มีทางระบบ

น้ า 

ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 

1 (กลุ่มบ้าน กม.13 สายสวนสัตว์)  

(รายละเอียดตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

25,000 

(ทต.) 

  25,000 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับการแก้ไข

ปัญหาน้ าทว่มขังและ 

เป็นทางน้ าเข้าสระน้ า 

ในการท าน้ าประปา

หมู่บา้น 

กองชา่ง 

6 กอ่สรา้งรางระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด

ส าเร็จรูป บ้านไชยมงคล หมูท่ี่ 

1 (กลุ่มบ้านโกรกตะคร้อ)   

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าทว่ม

ขัง ให้กับราษฎรใน

ชุมชนที่ไม่มีทางระบบ

น้ า 

กอ่สรา้งรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก

พรอ้มฝาปิดส าเร็จรูป บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 

(กลุ่มบ้านโกรกตะคร้อ)  (ตามแบบที ่ทต.ไชยมงคล

ก าหนด) 

580,000 

(ทต.) 
  580,000 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับการแกไ้ขปัญหา

น้ าท่วมขังและ 

เป็นทางน้ าเข้าสระน้ า 

ในการท าน้ าประปาหมู่บ้าน 

กองชา่ง 

7 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 

บ้านโกรกตะครอ้ หมูท่ี ่1 

เพื่อปรับปรุงระบบ

ประปาหมู่บ้าน ให้

ราษฎรได้รับการ

บริการด้านน้ าอุปโภค-

บริโภคอย่างทั่วถึง 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่ บ้านโกรกตะคร้อ      

หมู่ที่ 1  โดยการกอ่สร้างระบบกรองน้ าบาดาล 

ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง (ตามแบบ

มาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ าหมายเลข 

๑๒๑๑๐๑๐ ก าหนด) 

๒00,0๐๐ 

(ทต.) 

  ๒00,0๐๐ 

(ทต.) 

 

ราษฎรได้รับการบริการ            

ด้านน้ าอุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองชา่ง 

8 เพิ่มถังแชมเปญ ระบบประปา

หมูบ่้าน บ้านบุตาล (จุดหัว

ถนน) 

เพื่อให้ราษฎรได้รับการ

บริการด้านน้ าอุปโภค-

บริโภคอย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

เพิ่มถังแชมเปญ ระบบประปาหมูบ่้าน     

บ้านบุตาล (จุดหัวถนน) (รายละเอียดตาม

แบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

30๐,๐๐๐ 

(ทต.) 

  30๐,๐๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับการบริการ            

ด้านน้ าอุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองชา่ง 

 

 



 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางท่ี 3  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

9 วางท่อเมนประปาจาก

สถานีสูบน้ าอ่างหว้ยยางถึง 

ระบบประปาหมู่บ้านบ้าน

หนองพลวงใหญ่ 

 เพื่อให้ราษฎรได้รับ

การบริการด้านน้ า

อุปโภค-บริโภคอย่าง

ทั่วถึงและเพียงพอ 

วางท่อเมนประปาจากสถานสีบูน้ าอ่างห้วยยาง

ถงึ ระบบประปาหมู่บา้นบ้านหนองพลวงใหญ ่

โดยเปน็ท่อ pvc ขนาด 4 “ ช้ัน 8.5 ระยะทาง

2,500 เมตร (รายละเอยีดตามแบบที่ ทต. 

ไชยมงคลก าหนด) 

550,000 

(ทต.) 

  550,000 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับการบริการ            

ด้านน้ าอุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองชา่ง 

10 เจาะบ่อบาดาล จ านวน 3 

บ่อ บ้านหนองพลวงใหญ่ 

เพื่อให้ราษฎรได้รับการ

บริการด้านน้ าอุปโภค-

บริโภคอย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล จ านวน 3 บ่อ บ้านหนอง

พลวงใหญ่(รายละเอียดตามแบบที่ ทต.ไชย

มงคลก าหนด) 

42๐,๐๐๐ 

(ทต.) 

  42๐,๐๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับการบริการ            

ด้านน้ าอุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองชา่ง 

11 เพิ่มถังแชมเปญ ระบบ

ประปาหมูบ่้าน บ้านหนอง

ปลิง 

เพื่อให้ราษฎรได้รับการ

บรกิารด้านน้ าอุปโภค-

บริโภคอย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

เพิ่มถังแชมเปญ ระบบประปาหมูบ่้าน บ้าน

หนองปลิง (รายละเอียดตามแบบที่ ทต.ไชย

มงคลก าหนด) 

50๐,๐๐๐ 

(ทต.) 

  50๐,๐๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับการบริการ            

ด้านน้ าอุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองชา่ง 

12 ขยายแนวเขตประปาหมู่บ้าน  

บา้นหนองปลิง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ราษฎรได้รับการ

บริการด้านน้ าอุปโภค-

บริโภคอย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

ขยายแนวเขตประปา บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๔  

โดยวางทอ่PVC ขนาด 2 นิว้ ชัน้ 8.5 ยาว 500 

เมตร (ตามแบบที ่ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

4๐,๐๐๐ 

(ทต.) 

  4๐,๐๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับการบริการ            

ด้านน้ าอุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองชา่ง 

 

 

 



 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางท่ี 3  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

13 กอ่สรา้งรางระบายน้ า

คอนกรีตเสรมิเหล็กพร้อมฝา

ปิดส าเร็จรูป บา้นหนองปลิง 

หมู่ที่ 4 (ซอยข้างสระน้ า)   

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าทว่ม

ขัง ให้กับราษฎรใน

ชุมชนที่ไม่มีทางระบบ

น้ า 

ก่อสรา้งรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก

พรอ้มฝาปิดส าเร็จรูป บ้านหนองปลิง หมู่ที ่4 

(ซอยข้างสระน้ า)  (ตามแบบที ่ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

294,000 

(ทต.) 

  294,000 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับการแกไ้ขปัญหา

น้ าท่วมขังและ 

เป็นทางน้ าเข้าสระน้ า 

ในการท าน้ าประปาหมู่บ้าน 

กองชา่ง 

14 ปรับปรุงระบบประปา

หมูบ่้าน บ้านหนองปลิง     

หมูท่ี่ 4 

เพื่อปรับปรุงระบบ

ประปาหมู่บ้าน ให้

ราษฎรได้รับการ

บริการด้านน้ าอุปโภค-

บริโภคอย่างทั่วถึง 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่ บ้านหนองปลิง       

หมู่ที่ 4  โดยการก่อสร้างระบบกรองน้ าบาดาล 

ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง (ตามแบบ

มาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ าหมายเลข 

๑๒๑๑๐๑๐ ก าหนด) 

๒00,0๐๐ 

(ทต.) 

  ๒00,0๐๐ 

(ทต.) 

 

ราษฎรได้รับการบริการ            

ด้านน้ าอุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองชา่ง 

15 ขุดลอกทางระบายน้ า  

บา้นหนองปลิง หมู่ที่ 4 

(หน้าบา้นผู้ช่วยอนันต์) 

เพื่อขยายทางระบาย

น้ าและให้น้ าไหล

สะดวก 

ขุดลอกทางระบายน้ า บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 

 (หน้าบา้นผู้ช่วยอนันต์) (รายละเอียดตามแบบที่ 

ทต.ไชยมงคลก าหนด) 
 

 

200,000 

(ทต.) 

  200,000 

(ทต.) 

สามารถระบายน้ าฝน 

ออกจากพืน้ที่และชุมชน

ได้อย่างรวดเร็วและ

สามารถเก็บกักน้ า 

ไว้ใช้ในฤดูแล้ว 

กองชา่ง 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางท่ี 3  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

16 ขยายแนวเขตประปา

หมู่บา้น บา้นหนองไทร 

หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ราษฎรได้รับการ

บริการด้านน้ าอุปโภค-

บริโภคอย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 
 

ขยายแนวเขตประปา บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๕  

โดยวางทอ่PVC ขนาด 2 นิว้ ชัน้ 8.5 ยาว 500 

เมตร (ตามแบบที ่ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

4๐,๐๐๐ 

(ทต.) 

  4๐,๐๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับการบริการ            

ด้านน้ าอุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองชา่ง 

 17  ปรับปรุงระบบประปา

หมู่บา้น บ้านหนองไทร 

หมู่ที่ ๕ 

เพื่อปรับปรุงระบบ

ประปาหมู่บ้าน ให้ราษฎร

ได้รับการบรกิารด้านน้ า

อุปโภค-บริโภคอย่าง

ทั่วถึงและเพียงพอ 
 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่ บา้นหนองไทร หมู่ที่ 5  

โดยการก่อสร้างระบบกรองน้ าบาดาล ขนาด 

๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (ตามแบบ

มาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ าหมายเลข 

๑๒๑๑๐๑๐ ก าหนด) 

200,000 

(ทต.) 

  200,000 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับการบริการ            

ด้านน้ าอุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองชา่ง 

18 ขุดลอกทางระบายน้ า  

บา้นหนองไทร หมู่ที ่5 

เพื่อขยายทางระบายน้ า

และให้น้ าไหลสะดวก 

ขุดลอกทางระบายน้ า บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 

โดยมีรายละเอยีดดังนี้ ด าเนนิการขุดลอก 

กว้าง 2.00 เมตร ยาว 340 เมตร ลกึ 1.00 

เมตร หรือมีปรมิาตรไม่น้อยกวา่ 680 ลบ.ม. 

(รายละเอียดตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลก าหนด) 
 

 

27,000 

(ทต.) 

  27,000 

(ทต.) 

สามารถระบายน้ าฝน 

ออกจากพืน้ที่และชุมชน

ได้อย่างรวดเร็วและ

สามารถเก็บกักน้ า 

ไว้ใช้ในฤดูแล้ว 

กองชา่ง 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางท่ี 3  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

19 เจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 

บ่อ บ้านหนองไทร 

เพื่อให้ราษฎรได้รับการ

บริการด้านน้ าอุปโภค-

บริโภคอย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล จ านวน 3 บ่อ บ้านหนอง

ไทร (รายละเอียดตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล

ก าหนด) 

14๐,๐๐๐ 

(ทต.) 

  14๐,๐๐๐ 

(ทต.) 

ราษฎรได้รับการบริการ            

ด้านน้ าอุปโภค-บริโภค

อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองชา่ง 

20 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ 

และโคมไฟฟาูสาธารณะ  

หมู่ที่ 1-6 

เพื่อขยายเขตไฟฟาู

สาธารณะและโคม

ไฟฟาูสาธารณะ  หมู่ที่ 

1-6 
 

6 หมู่บา้น 500,000 

(ทต.) 

  500,000 

(ทต.) 

ประชาชนได้รับไฟฟาู

สาธารณะและโคมไฟฟาู

สาธารณะครบทกุ

ครัวเรอืน 
 

กองชา่ง/ 

การไฟฟา้

ส่วนภูมิภาค 

21 ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง

ไฟฟาูของ ทต.ไชยมงคล 

เพื่อเพ่ิมก าลังไฟฟูาให้

เพียงพอต่อการใช้งาน

ภายในส านักงาน 

ทต.ไชยมงคล 500,000 

(ทต.) 

  500,000 

(ทต.) 

สามารถแก้ไขปัญหา

ไฟฟาูตกและปูองกัน

อุปกรณ์ภายในส านกังาน

เสียในเวลาไฟฟาูตก 

กองชา่ง/ 

การไฟฟา้

ส่วนภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บัญชีสรุป 

โครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) 

เทศบาลต าบลไชยมงคล 

 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 3 ปี 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อ

แนวทางพระราชด าริ    

1) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

185,000 

 

 

4 

 

 

155,000 

 

 

4 

 

 

155,000 

 

 

13 

 

 

495,000 

รวม 5 185,000 4 155,000 4 155,000 13 495,000 



 

 

 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

แนวทางท่ี 1  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

1 ส่งเสริมการเกษตร

แบบผสมผสาน 

ส าหรับศูนย์เรียนรู้

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เพื่อเป็นแบบอย่างของการด าเนิน

ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงใหก้ับชมุชน 

 

บริเวณพื้นที่ของเกษตรกร 

ที่ท าการเกษตรแบบผสมผสาน 

หมู่บา้นละ 2 ราย  

60,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

180,000 

(ทต.) 

1.ประชาชนได้เรยีนรู ้

การใช้ชวีิตอย่างพอเพยีง 

2.ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย 

มีรายได้เพิ่มข้ึน 

3.ประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้บริโภค

อาหารที่ปลอดสารพษิ 

กองชา่ง 

2 จัดตั้งศูนย์บริการ 

หัวเชื้อจุลินทรีย ์

ตามแนวปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร 

ใช้ปุย๋ชีวภาพ 

2. เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต 

3. เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง 

ของดินให้ร่วนซุย 

4. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร

สามารถพึ่งตนเองได ้

จัดตั้งศูนย์บริการหวัเชื้อ 

ให้กับเกษตรกรในพืน้ที่ต าบล            

ไชยมงคลบริเวณศนูย์เรยีนรู้ฯ 

ต าบลไชยมงคล  จ านวน 1 จดุ 

30,000 

(ทต.) 

  30,000 

(ทต.) 

1.ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและ             

ได้เรยีนรูก้ารใชช้ีวิตอย่างพอเพียง

สามารถพึ่งตนเองได ้

2. พื้นที่ท าการเกษตรที่มสีภาพ 

เสื่อมโทรมจากการใช้ปุ๋ยเคมี  

ได้ปรับปรุงโครงสร้างของดิน                

ท าให้ดินมีสภาพท่ีดีข้ึนเหมาะ 

ที่จะปลูกพชืในฤดูกาลตอ่ไป 

กองชา่ง 

3 ปลูกปาุเฉลิมพระ

เกียรต ิ

 เพื่อสนองพระราชด าริด้านการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมและเพ่ิมพื้นที่สีเขียว 

บริเวณพื้นที่สาธารณะและแหล่ง

ชุมชนในเขตพืน้ที่ต าบลไชยมงคล 

 

 

5,000 

(ทต.) 

 

5,000 

(ทต.) 

 

5,000 

(ทต.) 

 

15,000 

(ทต.) 

 

1.พื้นที่ปาุชุมชนมีปริมาณมากข้ึน  

2.เกิดความสมดลุของธรรมชาติ

ก่อให้เกิดอากาศบรสิุทธิ์และชว่ยลด

ปัญหาโลกร้อน 

กองชา่ง 

 



 

 

 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

แนวทางท่ี 1  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

4 เลีย้งสัตว์แบบผสมผสานตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   

2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลด

รายจา่ยเพิ่มรายได้ในครวัเรอืน 
 

บริเวณพื้นที่พักอาศัย 

ของประชาชนต าบล         

 ไชยมงคล   

60,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

180,000 

(ทต.) 

1. ประชาชนในหมู่บา้นมี

ความสามารถในการผลิตอาหาร

โปรตีนไว้บริโภคในครวัเรอืน 

2. ประชาชนในหมู่บา้นมีอาชีพ

เสริมและมีรายได้เพ่ิมจากอาชพี

หลัก 

3.ประชาชนในหมู่บา้นมกีารลด

รายจา่ยและเพิ่มรายได ้
 

กองชา่ง 

5 อันเนื่องมาจากพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และพระราชเสาวนยี์ ของสมเดจ็ 

พระนางเจ้าพระบรมราชินนีาถ 

เพื่อด าเนินการตามนโยบาย

แห่งรัฐบาล 

จัดด าเนินการเพ่ือสนับสนุน            

โครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด าริของพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 

พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ

พระนางเจ้าพระบรมราชนี

นาถ 

 

 

 

 

30,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

90,000 

(ทต.) 

ด าเนนิการตามนโยบายแห่งรัฐบาล 

 

กองชา่ง 

 



 

 

 

บัญชีสรุป 

โครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) 

เทศบาลต าบลไชยมงคล 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 3 ปี 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาการศึกษา                

1) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ 

นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ  มีทักษะและศักยภาพ              

ตามมาตรฐานสากล 

2) สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                  

มาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

3 

 

2,866,340 

 

 

150,000 

 

5 

 

 

2 

 

100,000 

 

 

50,000 

 

5 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,000 

 

 

50,000 

 

 

30 

 

 

3 

 

3,066,340 

 

 

250,000 

รวม 23 3,066,340 7 150,000 7 150,000 37 3,316,340 

 



 

 

 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาการศึกษา                

แนวทางท่ี 1  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรยีน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ  มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

1 ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม               

ทางวิชาการ 

ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารว่ม 

แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา 

ต าบลไชยมงคล  

10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

เด็กได้พฒันาทักษะ 

การเรยีนรู ้

กอง 

การศึกษาฯ 

2 ทัศนศกึษาเสริมสร้าง 

พัฒนาการเรยีนรู้นอก 

สถานที่ของเด็กเล็ก 

1.เพื่อให้เด็กได้เรยีนรูน้อกสถานศึกษา

และมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจท่ีด ี

2. เด็กเกดิทักษะในการเรยีนรู้ 

เรื่องใหม่ ๆ 
 

ทัศนศกึษานอกสถานที่  

 เชน่ สวนสัตว์นครราชสีมา  

ฯลฯ 

30,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

90,000 

(ทต.) 

เด็กได้รับการพัฒนา

ทักษะการเรียนรู ้

กระบวนการคิด 

กอง 

การศึกษาฯ 

3 อาหารเสริม (นม)  

ส าหรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ  

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่เด็ก

อนุบาล 3 ขวบ 

 

 

 

 

 

จัดซื้ออาหารกลางวัน

เสริม (นม) ส าหรับเด็ก

อนุบาล 3 ขวบ ในศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ต าบลไชย

มงคล (75คน X 7บาท 

X 280วัน) 

 

 

 

 

 

147,000 

(ทต.) 

  147,000 

(ทต.) 

เด็กอนุบาล 3 ขวบ 

ได้รับโภชนาการที่ด ี 

ครบถว้น  เหมาะสม 

กอง 

การศึกษาฯ 

 



 

 

 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาการศึกษา                

แนวทางท่ี 1  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรยีน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ  มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

4 อาหารกลางวันส าหรับเด็ก

อนุบาล 3 ขวบ 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

แก่เดก็อนุบาล 3 ขวบ 

จัดซื้ออาหารกลางวันส าหรับ

เด็กอนุบาล 3 ขวบ ในศนูย์

พัฒนาเด็กเลก็ต าบลไชยมงคล 

(75คน X 13บาท X 280วัน) 

273,000 

(ทต.) 

  273,000 

(ทต.) 

เด็กอนุบาล 3 ขวบ                         

ได้รับประทานอาหาร 

ครบถว้น 

 
 

กอง 

การศึกษาฯ 

5 กิจกรรมวันเดก็แห่งชาต ิ 1. เพื่อให้เดก็มีโอกาสแสดงความ        

คิดเห็น มโีอกาสแสดงออกและ 

เกิดความสนุกสนาน 

2. เพื่อให้ทุกภาคสว่นมีกิจกรรม

ร่วมกนั 
 

 จัดกิจกรรม เพื่อให้เด็กเยาวชน   

กล้าแสดงออกในการเข้าร่วม 

กิจกรรมต่าง ๆ 

40,000 

(ทต.) 

40,000 

(ทต.) 

40,000 

(ทต.) 

120,000 

(ทต.) 

เด็ก เยาวชน ได้มีการ 

ร่วมกิจกรรมสังคมและ

เสริมสร้างนันทนาการ 

ให้แก่เด็ก 

กอง 

การศึกษาฯ 

6 กิจกรรมศนูย์พัฒนา 

เด็กเล็กต าบลไชยมงคล 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการแก่เด็ก

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

เด็กเล็กมกีาร

พัฒนาการ 

ที่ดีและมีสุขภาพจิตที่ด ี
 

กอง 

การศึกษาฯ 

7 แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กสมัพันธ์  

1. เพื่อให้เดก็ได้ออกก าลังกาย

และความสนุกสนาน 

2. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของศูนย์

เด็กเล็ก 

1 ครั้ง 10,000 

(ทต.) 

10,000

(ทต.) 

10,000

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

เด็กได้ออกก าลังกาย                

เล่นกีฬา สุขภาพแข็งแรง 

และใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน ์

 

กอง 

การศึกษาฯ 

 



 

 

 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาการศึกษา                

แนวทางท่ี 1  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรยีน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ  มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

8 อาหารเสริม (นม)โรงเรียน  

บา้นไชยมงคล 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

ที่ดีแก่เดก็นักเรยีนบ้าน 

ไชยมงคล 
 

สนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) 

โรงเรียนบ้านไชยมงคล 

(235คน X 7บาท X 260วัน) 

427,700 

(ทต.) 

  427,700 

(ทต.) 

นักเรยีนโรงเรียนบ้านไชยมงคล  

ได้รับโภชนาการที่ด ี ครบถว้น  

เหมาะสม 

กอง 

การศึกษาฯ 

 

9 อาหารเสริม (นม)โรงเรียน  

บา้นหนองพลวงใหญ ่

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยที่ดีแก่เด็ก

นักเรยีนบ้านหนองพลวง

ใหญ ่

สนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) 

โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ ่

(142คน X 7บาท X 260วัน) 

258,440 

(ทต.) 

  258,440 

(ทต.) 

นักเรยีนโรงเรียนบ้านหนอง

พลวงใหญ ่ ไดร้ับโภชนาการทีด่ี 

ครบถว้นเหมาะสม 
 

กอง 

การศึกษาฯ 

 

10 อาหารกลางวันโรงเรียน   

บา้นหนองพลวงใหญ ่

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยที่ดีแก่เด็ก

นักเรยีนบ้านหนองพลวง

ใหญ ่

สนับสนุนอาหารกลางวัน 

โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ ่

(142คน X 13บาท X 200วนั) 

369,200 

(ทต.) 

  369,200 

(ทต.) 

นักเรยีนโรงเรียนบ้านหนอง

พลวงใหญ ่ ไดร้ับโภชนาการทีด่ี  

ครบถว้นเหมาะสม 
 

กอง 

การศึกษาฯ 

11 อาหารกลางวันโรงเรียน   

บา้นไชยมงคล 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 

อนามัยที่ดีแก่เด็กนกัเรยีน 

บา้นไชยมงคล 
 

สนับสนุนอาหารกลางวัน           

โรงเรียนบ้านไชยมงคล 

(235คน X 13บาท X 200วนั) 

 

 

 

 

611,000 

(ทต.) 

  611,000 

(ทต.) 

นักเรยีนโรงเรียนบ้านไชยมงคล  

ได้รับโภชนาการที่ดคีรบถว้น

เหมาะสม 

 

กอง 

การศึกษาฯ 

 



 

 

 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาการศึกษา                

แนวทางท่ี 1  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรยีน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ  มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

12 อบรมเยาวชนเสริมสร้าง

จิตส านึกความปลอดภัย

อย่างยั่งยนืในท้องถิ่น 

 เพื่อให้ความรู้เกีย่วกับ 

กฎจราจรและเครื่องหมาย

จราจรการใช้รถใชถ้นน

อย่างถูกต้องปลอดภัย 

 เด็กและเยาวชนในเขตพืน้ที่ต าบล 

ไชยมงคล 

30,000 

(ทต.) 

  30,000 

(ทต.) 

เด็กและเยาวชนไดร้ับความรู้

เรื่องกฎจราจรเครื่องหมาย

จราจรในการใชร้ถใช้ถนน

อย่างปลอดภัยบนทอ้งถนน 
 

ส านักปลัด 

13 ศูนย์ศึกษาเพื่อการพฒันา

อย่างยั่งยนืเมอืงจราจร

จ าลอง  แห่งที่ 3 

เพื่อสร้างให้เมอืงจราจร

จ าลองเป็นศูนย์ฝึกอบรม

เกี่ยวกับกฎจราจรต่างๆ 

เด็กและเยาวชนในเขตพืน้ที่ต าบล 

ไชยมงคล 

30,000 

(ทต.) 

  30,000 

(ทต.) 

เด็กและเยาวชนไดร้ับความรู้  

ภายในศูนย์ขับข่ีปลอดภัย  

เมอืงจราจรจ าลอง  แห่งที่ 3 

 

ส านักปลัด 

14 ศึกษาแหล่งเรยีนรู้

ประวัติศาสตร์ชาตไิทย 

 

1.เพ่ือให้นักเรยีนได้

ทราบถึงประวัติศาสตร์

ชาติไทย 

2.เพื่อสร้างจิตส านึกใน

ความเป็นไทย 

3.เพื่อให้นักเรยีนได้เรยีนรู้

จากสภาพจริง 

 

 

 
 

นักเรยีนทราบความเป็นมาของ

ชาติไทยเกิดความรูส้ึกและมี

จิตส านึกในความเป็นไทย                    

ได้เรยีนรูด้้วยตนเองจากสภาพจริง 

( จ.สุพรรณบุร-ีจ.สิงห์บุรี) 

  

60,000 

(ทต.) 

  60,000 

(ทต.) 

นักเรยีนได้ทราบประวัติชาติ

ไทยอย่างแท้จริง มีจิตส านกึใน

ความเป็นไทย รักชาติไทยมาก

ยิ่งข้ึน   

กอง 

การศึกษาฯ 

 



 

 

 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาการศึกษา                

แนวทางท่ี 1  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรยีน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ  มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

15 อบรมเพิ่มผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียน เพื่อเตรียม

ความพร้อมในการทดสอบ 

O-NET – NTและ LASS 

 

1.เพ่ือส่งเสริมให้เดก็นักเรยีนมี

ผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

2.เพื่อเตรียมความพร้อมทางการ

เรยีนการสอนส่งเสริมให้นักเรยีน 

มีความซ่ือสัตว์  สุจริต 

3.เพื่อให้นักเรยีนรู้จักหลกัธรรม

เบือ้งตน้เกี่ยวกับศาสนา 

 

นักเรยีนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 

 

 

 

 

40,000 

(ทต.) 

  40,000 

(ทต.) 

มีคะแนนผลสัมฤทธิ์จาก

การทดสอบ O-NET – NT

และ LASS สูงข้ึน 

 

กอง 

การศึกษาฯ 

16 ศึกษาแหล่งเรยีนรู้

ประวัติศาสตร์ชาตไิทย 

 

1.เพ่ือให้นักเรยีนได้ทราบและ

ตระหนักถึงความเป็นมาและ 

ความเป็นชาติของประวัติศาสตร์

ชาติไทย 

2.เพื่อสนับสนุนใหแ้หล่งเรยีนรู ้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีสว่นร่วมการ

จัดการศึกษาของสถานศกึษา 

3.เพื่อให้ผู้เรียนส านึกและภาค 

ภูมิใจ  ในความเป็นไทยยิ่งข้ึน 

 

 

นักเรยีนศกึษาแหล่งเรยีนรูแ้ละ

ประวัติศาสตร์ชาตไิทยที่จังหวดั 

อยุธยา-จังหวัดสุพรรณบรุ ี

 

60,000 

(ทต.) 

  60,000 

(ทต.) 

เด็กนักเรยีนได้ทราบ

ประวัติชาติไทยอย่าง

แทจ้ริง มีจิตส านึก           

ในความเป็นไทย รกัชาติ

ไทยมากยิ่งข้ึน   

 

กอง 

การศึกษาฯ 

 



 

 

 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาการศึกษา                

แนวทางท่ี 1  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรยีน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ  มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

17 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าค่ายอบรมพัฒนา

วิชาการเพื่อผลสัมฤทธิ์

O-NET และ NT 

 

 

 

 

 

1.เพื่อให้ผูเ้รยีนมีความพร้อม             

ในการทดสอบรวบยอดทุกระดบั 

2.เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเกณฑ ์

ที่ระดับชาติก าหนด 

3.เพื่อให้โรงเรียนผา่นการประเมิน

มาตรฐานท้ังภายในและภายนอก

สถานศกึษา (สมศ.) 

1.ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ 

ทาง การเรยีนระดับด ีทุกกลุ่มสาระ 

การเรยีนรูไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2.ผูเ้รยีนในระดับ ป.3, ป.6 และ  

ม.3  มีผลการเรยีนรวบยอดทกุ 

กลุ่มสาระการเรยีนรูใ้นระดับด ีไม่น้อย

กว่าร้อยละ 75 ในการทดสอบระดับ

เขตพืน้ที่การศึกษาและระดับชาติ 

40,000 

(ทต.) 

  40,000 

(ทต.) 

1.ผู้เรียนทุกคนทุก

ระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงข้ึน 

2.ผูเ้รยีนในระดับ  

ป.3, ป.6 และ ม.3             

มีผลการเรยีนรวบ

ยอดตามมาตรฐาน

การศึกษา 
 

กอง 

การศึกษาฯ 

18 ส่งเสริมคุณภาพ 

การเรยีนการสอน 

1.เพ่ือพัฒนาระบบการเรียน 

การสอนให้มีคณุภาพและ 

 มีประสิทธภิาพ 

2.เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนและ

อุปกรณ์ตา่งๆ  ในการเรยีนรู้ 

ที่เหมาะสมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.จัดอบรมบุคลากร 

2.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑแ์ละสื่อการเรยีน 

การสอนที่ทันสมยั 

3.จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ ทต.ไชยมงคล 

 

150,000 

(ทต.) 

  150,000 

(ทต.) 

1. เด็กนกัเรยีนได้รับ

การสอนที่มคีุณภาพ

และสามารถพฒันา

ทักษะองค์ความรู้ได้

มากขึ้น 

2. ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

มีสถานที่ร่มรืน่และ

เหมาะสมกับการเรียนรู้

นอกสถานที่ 

 

กอง 

การศึกษาฯ 

 



 

 

 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาการศึกษา                

แนวทางท่ี 1  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรยีน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ  มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

19 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงและตอ่เตมิ

อาคารเอนกประสงค์

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

 

 

 

1.เพื่อรองรับนักเรยีนที่มีจ านวน

มากขึ้น 

2.เพื่อความสะอาดและเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 

 

เด็กและเยาวชนในเขตพืน้ที่ต าบล 

ไชยมงคล 

40,000 

(ทต.) 

  40,000 

(ทต.) 

1.รองรับนักเรยีนที่มี

จ านวนมากขึ้น 

2.ความสะอาดและ

เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

กอง 

การศกึษาฯ 

20 จัดสร้างศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารที่มี

ประสิทธิภาพ 

1.เพ่ือพัฒนาระบบการเรียน 

การสอนให้มีคณุภาพและ 

 มีประสิทธภิาพ 

2.เพื่อพัฒนาสื่อการเรยีนและ

อุปกรณ์ตา่งๆ  ในการเรยีนรู้ 

ที่เหมาะสมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.จัดอบรมบุคลากร 

2.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑแ์ละสื่อการเรยีน 

การสอนที่ทันสมยั 

3.จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ ทต.ไชยมงคล 

 

20,000 

(ทต.) 

  20,000 

(ทต.) 

1. เด็กนกัเรยีนได้รับ

การสอนที่มคีุณภาพ

และสามารถพฒันา

ทักษะองค์ความรู้ได้

มากขึ้น 

2. ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

มีสถานที่ร่มรืน่และ

เหมาะสมกับการเรียนรู้

นอกสถานที่ 

 

กอง 

การศึกษาฯ 

 



 

 

 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาการศึกษา                

แนวทางท่ี 2  สนับสนนุให้มกีารน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศกึษา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

1 จัดซื้อสื่อการเรียน           

ส าหรับเด็กอนุบาล3 ขวบ 

เพื่อให้เด็กอนุบาล 3 ขวบ         

มีอุปกรณ์การเรียนการ

สอน 

จัดซื้อวัสดุการศกึษาส าหรับเดก็ 

อนุบาล 3 ขวบ  ในศนูย์พัฒนา 

เด็กเล็กต าบลไชยมงคล 

30,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

90,000 

(ทต.) 

เด็กอนุบาล  3 ขวบ              

มีอุปกรณ์การเรียน 

การสอนพอเพียง 
 

กอง 

การศึกษาฯ 

2 พัฒนาทักษะและ

กระบวนการเรยีนรูแ้ก่เดก็

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

1. เพื่อให้เดก็เล็กได้

ประกอบกิจกรรมทาง 

การศึกษาและพัฒนา

ทักษะทางร่างกาย 

2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

ของเด็กเล็ก 

1. จัดซื้อตู้เก็บหนังสอืศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก  

2. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนที่

ทันสมัย 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

นักเรยีนได้พัฒนาทกัษะ 

การเรยีนรู ้กระบวนการ

คิด 

กอง 

การศึกษาฯ 

3 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต าบลไชยมงคล 

1. เพื่อให้เดก็เล็กได้

ประกอบกิจกรรมทาง 

การศึกษาและพัฒนา

ทักษะทางร่างกาย 

2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

ของเด็กเล็ก 

1. ซ่อมแซมเครื่องเล่นที่ช ารดุจาก

การใช้งาน  

2. ตกแต่งสถานทีใ่ห้สะอาด

เรยีบร้อยและปลอดภัย 

100,000 

(ทต.) 
  100,000 

(ทต.) 
1. เพื่อให้เดก็เล็กได้

ประกอบกิจกรรมทาง 

การศึกษาและพัฒนา

ทักษะทางร่างกาย 

2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

ของเด็กเล็ก 

กอง 

การศึกษาฯ 

 

 

 

 



 

 

 

บัญชีสรุป 

โครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) 

เทศบาลต าบลไชยมงคล 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 3 ปี 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาการ

เกษตร 

1) สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลอืก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

290,000 

 

 

 

7 

 

 

 

290,000 

 

 

 

7 

 

 

 

290,000 

 

 

 

21 

 

 

 

870,000 

 

รวม 7 290,000 7 290,000 7 290,000 18 870,000 

 

 

 



 

 

 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาการเกษตร 

แนวทางท่ี 1   สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลอืก  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

1 ส่งเสริมการเลี้ยงไหม

อีรี ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เพ่ือสร้างอาชีพหลากหลายให้กับชุมชน 

2.เพื่อให้ประชาชนในเขตพืน้ทีต่ าบล 

ไชยมงคล มีรายได้เพ่ิมจากอาชีพหลัก   

3.เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ใน

หมู่บา้น 

4.เพื่อให้ประชาชนในเขตพืน้ต าบล 

ไชยมงคล  ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน ์

5.เพื่อเพิ่มความเข็มแข็งของชุมชน

ประชาชนในเขตพืน้ที่ต าบลไชยมงคล

สามารถพึ่งตนเองได ้

6.เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ                  

ในภูมิล าเนาของตนเอง 

 

 

 

 

 
 

 

 

กลุ่มเกษตรกรทอผา้ไหม  

จ านวน 30 ครวัเรอืน 

 

 

 

 

30,000

(ทต.) 

 

 

 

 

 

 

 

30,000

(ทต.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000 

(ทต.) 

 

 

 

 

 

 

90,000 

(ทต.) 

1.เกษตรกรในชุมชนมี

อาชีพหลากหลายให ้

กับชุมชน 

2.เกษตรกรในชุมชน 

มีรายได้เพิ่มจากอาชีพ

หลัก   

3.เกิดอาชีพใหม่ในชมุชน 

4.เกษตรกรใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน ์

5.ชุมชนในต าบลเกิด

ความเข็มแข็งสามารถ

พึ่งตนเองได้ 

ส านักปลัด 

 



 

 

 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาการเกษตร 

แนวทางท่ี 1   สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลอืก  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

2 ส่งเสริมเกษตรกรทอ

ผา้ไหม 

 

1.เพ่ือฝึกทักษะการประกอบอาชีพ 

แก่เกษตรกร 

2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ครอบครวัชุมชนให้มคีวามมั่นคง 

เข้มแข็ง 

3.เพื่อปลูกฝังให้

เกษตรกรมคี่านิยมที่ด ี

ในการประกอบอาชพี 

ที่ถูกต้องเหมาะสม 

4.เพื่อส่งเสริมอนุรักษ ์

ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณ ี 

ซ่ึงเป็นมรดกทางภูมิ

ปัญญาท่ีดีงามของชุมชน

ให้แพรห่ลายเป็นการต่อ

ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้

ได้รับการพฒันาอย่างเป็น

ระบบต่อเนื่อง 

 

 

50,000

(ทต.) 

 

50,000

(ทต.) 

 

50,000

(ทต.) 

 

150,000

(ทต.) 

 

1.เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม   

มีทักษะ มีความรู้ความช านาญ

ในการประกอบอาชพีสามารถ

น าความรูไ้ปสร้างอาชีพเสริม

เพ่ิมรายได้ แก่ตนเองและ

ครอบครวั 

2.เกษตรกรสามารถยกระดับ

และพัฒนาคณุภาพชวีิตและ

ครอบครวั  ชุมชน ได้มีความ

มั่นคงเข้มแข็ง 

3.ปลูกจิตส านึกในการฟืน้ฟู  

ส่งเสริม และอนุรักษว์ัฒนธรรม

ประเพณีมรดกทางภูมปิัญญา 

ที่ดีงามของชุมชนให้แพรห่ลาย

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ราษฎร 

และผูส้นใจทั่วไป 

 

ส านักปลัด 

 

 



 

 

 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาการเกษตร 

แนวทางท่ี 1   สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลอืก  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

3 ปรับปรุงโครงสร้างของดิน 

เพื่อการเกษตร 

 

1.เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างของดิน   

2.เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน 

3.เพื่อให้ชุมชนมสี่วนร่วมในการ

ท าการเกษตรแบบอินทรยี ์

4.เพื่อเพิ่มรายได้ใหก้ับเกษตรกร

หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

5.เพื่อตัดวงจรของแมลงศตรพูชื 

เกษตรกรต าบลไชยมงคล  

จ านวน 40 ครวัเรอืน 

 

10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

1.เกษตรกรมดีินที่มีความอุดม

สมบูรณ์เหมาะแก่การ 

ท าการเกษตรอย่างยั่งยนื 

2.เกษตรกรมีผลผลติและ 

มีรายได้เพิ่มข้ึน 

3.ลดต้นทุนการผลิต 

 

ส านักปลัด 

4 ใช้หินฝุุนเพื่อเพิ่มผลผลิต

มันส าปะหลัง 

 

1.เพื่อเพิ่มผลผลิตเป็นมัน

ส าปะหลัง และมีรายได้เพ่ิม 

2.เพื่อพัฒนาปรับปรุงการใช้

เทคโนโลยีการผลิตมนัส าปะหลัง 

3.เพื่อลดต้นทุนในการปลกูมัน

ส าปะหลัง 

เกษตรกรต าบลไชยมงคล

จ านวน 40 ครวัเรอืน 

50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

150,000 

(ทต.) 

1.เกษตรกรมคีวามรู้และทักษะ

ในการปลกูมันส าปะหลัง 

2.เกษตรกรสามารถเพ่ิม

ผลผลิตมันส าปะหลังและ             

มีรายได้เพิ่ม 

3.เกษตรกรมคีวามรู้ความ 

สามรถในการใช้เทคโนโลยี 

การผลิตมันส าปะหลัง 

4.เกษตรกรสามารถผลิต 

มันส าปะหลังสู่ตลาดได้อย่าง 

มีคุณภาพ  
 

ส านักปลัด 

 



 

 

 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาการเกษตร 

แนวทางท่ี 1   สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลอืก  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

5 เลีย้งเป็ด – ไก่พันธุไ์ข่ 

 

1.เพื่อสร้างอาชีพหลากหลายใหก้ับ

ชุมชน 

2.เพื่อใหป้ระชาชนในเขตพื้นที่ต าบล 

ไชยมงคล มีรายได้เพิ่มจากอาชีพหลัก   

3.เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ใน

หมู่บ้าน 

เกษตรกรต าบลไชยมงคล  

จ านวน 40 ครวัเรอืน 

 

60,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

180,000 

(ทต.) 

1.เพื่อสร้างอาชีพหลากหลายใหก้ับ

ชุมชน 

2.เพื่อใหป้ระชาชนในเขตพืน้ที่ต าบล 

ไชยมงคล มีรายได้เพิ่มจากอาชีพ

หลัก   

3.เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ใน

หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

6 ปลูกผักสวนครัว 

 

1.เพื่อสร้างอาชีพหลากหลายใหก้ับ

ชุมชน 

2.เพื่อใหป้ระชาชนในเขตพื้นที่ต าบล 

ไชยมงคล มีรายได้เพิ่มจากอาชีพหลัก   

3.เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ใน

หมู่บ้าน 

เกษตรกรต าบลไชยมงคล  

จ านวน 40 ครวัเรอืน 

 

30,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 
30,000 

(ทต.) 

90,000 

(ทต.) 

1.เพื่อสร้างอาชีพหลากหลายใหก้ับ

ชุมชน 

2.เพื่อใหป้ระชาชนในเขตพืน้ที่ต าบล 

ไชยมงคล มีรายได้เพิ่มจากอาชีพ

หลัก   

3.เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ใน

หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

7 เลีย้งไก่พื้นบา้น 

 

1.เพื่อสร้างอาชีพหลากหลายใหก้ับ

ชุมชน 

2.เพื่อใหป้ระชาชนในเขตพื้นที่ต าบล 

ไชยมงคล มีรายได้เพิ่มจากอาชีพหลัก   

3.เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ใน

หมู่บ้าน 

เกษตรกรต าบลไชยมงคล  

จ านวน 40 ครวัเรอืน 

 

60,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

180,000 

(ทต.) 

1.เพื่อสร้างอาชีพหลากหลายใหก้ับ

ชุมชน 

2.เพื่อใหป้ระชาชนในเขตพืน้ที่ต าบล 

ไชยมงคล มีรายได้เพิ่มจากอาชีพ

หลัก   

3.เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ใน

หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

 



 

 

 

บัญชีสรุป 

โครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) 

เทศบาลต าบลไชยมงคล 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 3 ปี 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

5 .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ด้ า น                         

การพัฒนาสังคม 

๑ )  ส่ ง เ ส ริ ม แล ะพัฒนาบทบาทขอ ง

คณะกรรมการหมู่บา้นและชุมชนให้เข้มแข็ง

เพื่อเป็นผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่

มีคุณภาพ 

๒) ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน 

๓) ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพ

ชีวิ ตของสตรี  ผู้ สู งอายุ  ผู้ พิการ และ

ผู้ ด้ อ ย โ อ ก า ส โ ด ย ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม              

ที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน

หรือจัดหางบประมาณเพื่อด า เนินการ

พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

9 

 

 

40,000 

 

 

 

100,000 

230,000 

 

 

2 

 

 

 

1 

8 

 

 

 

 

 

 

 

40,000 

 

 

 

100,000 

200,000 

 

 

1 

 

 

 

1 

7 

 

 

 

20,000 

 

 

 

100,000 

170,000 

 

 

5 

 

 

 

3 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,000 

 

 

 

300,000 

600,000 

รวม 12 370,000 11 340,000 9 290,000 32 1,000,000 

 



 

 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้น าการพัฒนาชุมชนและทอ้งถิ่นที่มีคุณภาพ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

1 การพัฒนาเครอืข่าย

อาสาสมัครในชุมชน 

1.เพ่ือเพิ่มศักยภาพการ

บริหารจัดการของเครือข่าย

ในการพฒันาชุมชน 

2.เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อน

การพัฒนากลุ่มเปูาหมาย 

โดยการมีส่วนร่วมของ

เครือข่าย 

เพื่อให้เครือข่ายอาสาของกลุ่มมีการพัฒนา

อาชพีในต าบล 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

 40,000 

(ทต.) 

เครือข่ายชุมชนและประชา

สังคม มสีมรรถนะ ในการ

บริหารจัดการเครือข่าย

และสามารถขับเคลื่อน      

การพัฒนากลุ่มเปูาหมาย    

โดยการมีส่วนร่วมอง

เครือข่ายในพืน้ที่ไดอ้ย่าง                       

มีประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 

2 จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน

และต าบลไชยมงคล 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง

ความคดิเห็นและมีส่วนร่วม

ในการก าหนดแนวทางการ

พัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

- จัดเวทีประชาคมหมู่บา้น (จ านวน 6 ครั้ง 

หมู่บา้น ๆ ละ 2,500 บาท) 

-  จัดเวทีประชาคมต าบลไชยมงคล  

(จ านวน 1  ครั้ง  5,000 บาท) 

 

 

 

 

 

 
 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

ประชาชนมีบทบาท 

และมีสว่นร่วม 

ในการพฒันาท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

 



 

 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

1 ฝกึอบรมเพิ่มพูน 

ประสิทธิภาพองค์กร 

สตรีระดับหมู่บ้าน 

เพื่อให้เสริมสร้างทักษะ

เพ่ิมพูนประสิทธภิาพ             

องค์กรสตรีระดับหมู่บา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการฝกึอบรมเพิ่มพูน 

ประสิทธิภาพองค์กรสตรีระดับ

หมู่บา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,000 

(ทต.) 

100,000 

(ทต.) 

100,000 

(ทต.) 

300,000 

(ทต.) 

องค์กรสตรีหมู่บา้นมีทักษะ 

การประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน  

ส านักปลัด 

 



 

 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

แนวทางท่ี 3  ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชวีิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ และผูด้้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนนิการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณ                    

                   เพื่อด าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชวีิตอย่างตอ่เนื่อง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปาูหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

1 สนับสนุนเงินสงเคราะห ์         

เบ้ียยังชีพผู้ตดิเชือ้เอดส ์

เพื่อให้ผูต้ิดเชื้อเอดส์ท่ีขาด             

ผูเ้ลีย้งดูมีเงนิ เพื่อเลี้ยงชีพ 

สนับสนุนเบีย้ยังชีพผูต้ิดเชื้อเอดส์  

ภายในต าบลไชยมงคล  (จ านวน 5 คน 

× 6,000 บาท/คน/ปี) 
 

30,000 

(ทต.) 

  30,000 

(ทต.) 

ผูต้ิดเชื้อเอดส์และได้รับ

เงินสงเคราะหเ์บ้ียยังชีพ  

ส านักปลัด 

2 พัฒนาคุณภาพชวีิต

ผูสู้งอายุต าบลไชยมงคล 

1.  เพื่อให้ผูสู้งอายุได้รับ       

การตรวจสุขภาพประจ าปี 

2.  เพื่อให้ผูสู้งอายุมีความรู ้

เรื่องการดูแลสุขภาพใน          

วัยสูงอายุทัง้ด้านสุขภาพ              

กายสุขภาพจิต 

3. เพื่อให้ผู้สูงอายุมี                

กิจกรรมดูแลสุขภาพอย่าง                            

มีประสิทธภิาพยั่งยืนและ

ต่อเนื่อง 

 

 

 

 

1. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี

ผูสู้งอาย ุ

2. อบรมให้ความรู้เรื่องการดแูล 

สุขภาพตนเอง ด้านอาหาร การออก

ก าลังกายที่เหมาะสมกับวัย การดูแล

สุขภาพดี วิถไีทยและการฝึกปฏิบัติ 

3. กิจกรรมศึกษาดูงานด้าน          

สุขภาพจิต แพทยแ์ผนไทย สมนุไพร 

50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

150,000 

(ทต.) 

1. ผู้สูงอายุได้รับการ

ตรวจสุขภาพประจ าปี 

2. ผู้สูงอายุมีความรู้ 

เรื่องการดูแลสุขภาพ 

3. ผู้สูงอายุมีกิจกรรม

ดูแลสุขภาพอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ยั่งยนื

และต่อเนื่อง 

โรงพยาบาล

ส่งเสริม

สุขภาพต าบล 

ไชยมงคล 

 



 

 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

แนวทางท่ี 3  ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชวีิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ และผูด้้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนนิการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณ                    

                   เพื่อด าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชวีิตอย่างตอ่เนื่อง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

3 จัดตั้งเครือข่าย 

ผูสู้งอายุในต าบล 

ไชยมงคล 

1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย   

ของผู้สูงอายุ 

2. สร้างเครือข่ายผูสู้งอายุ             

ในการท ากิจกรรมสร้างเสริม

สุขภาพกายและจิตใจใหด้ีขึน้ 

3. สร้างเสริมอาชีพ 

4. ส่งเสริมภูมิปัญญาของ

ทอ้งถิ่น 

 

ผูสู้งอายุ ในต าบลไชยมงคล   

 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

1.มีเครือข่ายผูสู้งอายุ 

ที่เข้มแข็ง 

2.ผูสู้งอายุมีคุณภาพชวีิต

ที่ดีข้ึน 

 

ส านักปลัด/ 

กองสาธารณสุข 

4 ชมรมผูสู้งอายุ  

ต าบลไชยมงคล 

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุท ากิจกรรม

ร่วมกนัและสร้างเสริมสุขภาพ

กายและจิตใจให้ดีข้ึน 

2. จัดศึกษากิจกรรมนอกพื้นที ่

3. เพื่อฝกึอาชีพใหก้ับผู้สูงอาย ุ

 

 

 

ผูสู้งอาย ุในต าบลไชยมงคล   

 

30,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

90,000 

(ทต.) 

ผูสู้งอายุได้ท ากิจกรรม

ร่วมกนัและเสรมิสร้าง

คุณภาพจิตใจท่ีดีข้ึน 

 

ส านักปลัด 

 



 

 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

แนวทางท่ี 3  ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชวีิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ และผูด้้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนนิการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณ                    

                   เพื่อด าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชวีิตอย่างตอ่เนื่อง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

5 จัดตั้งเครือข่ายผูพ้ิการ เพื่อรว่มกันจัดเครือข่าย 

ผูพ้ิการ  เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือผู้พกิาร ในด้าน

ต่างๆ เช่น เงินสงเคราะห ์

สวัสดกิารต่างๆ การศึกษา

อาชีพ 
 

ผูพ้ิการในต าบลไชยมงคล   

 

10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

1.มีเครือข่ายผูพ้ิการ 

ที่เข้มแข็ง 

2.ผูพ้ิการมีคณุภาพชวีิต

ที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด/ 

กองสาธารณสุข 

6 ส่งเสริมและสนับสนุน 

ผูต้ิดเชื้อ H.I.V. ให้ม ี

รายได ้

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน         

ผูต้ิดเชื้อให้สามารถอยู่เป็น

ปกติในสังคม 
 

ผูต้ิดเชื้อ H.I.V. ในต าบลไชยมงคล   20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

ผูต้ิดเชื้อได้รับการดูแล 

สงเคราะหแ์ละมีรายได ้

ส านักปลัด 

7 อบรมผูบ้ริหาร เจ้าหน้าท่ี 

อปท. เรื่องกฎหมายและ

สวัสดกิารคนพิการ 

 

เพื่อให้การชว่ยเหลือ

เกี่ยวกับกฎหมายและ

สวัสดกิารคนพิการ 

 

 

 

 

ผูพ้ิการในเขตพืน้ที่ต าบลไชยมงคล 10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

ผูก้ารได้รับสิทธิต์ามที่

กฎหมายก าหนด 

ส านักปลัด/ 

องค์กรคนพิการ/

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

 



 

 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

แนวทางท่ี 3  ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชวีิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ และผูด้้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนนิการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณ                    

                   เพื่อด าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชวีิตอย่างตอ่เนื่อง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

8 ศูนย์เฉลิมพระเกยีรติ  

เพื่อชว่ยเหลือผู้ปุวย            

โรคเอดส์และผูต้ิดเชื้อ

H.I.V. 

1. เพื่อสร้างเครือข่ายการชว่ยเหลือ

ผูป้วุยโรคเอดส์และผูต้ิดเชื้อ H.I.V. 

2. เพื่อให้ผู้ปุวยโรคเอดส์                

ผูต้ิดเชื้อ H.I.V. และชุมชน 

ได้อยู่รว่มกนัด้วยความอบอุ่นและมี

เมตตาธรรม 

3. เพื่อหยุดการแพรก่ระจายเชือ้ 

H.I.V. ไว้เพียงเท่าที่มีอยู่เดิม 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง 

อ าเภอเมอืงนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

30,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

90,000 

(ทต.) 

ผูป้วุยโรคเอดส์และ 

ผูต้ิดเชื้อ H.I.V.ได้รับการบรกิาร

ทางสังคมอย่างครบวงจร อันจะ

ท าให้การด ารงชีพอยูอ่ย่างมี

สุขภาพอันเหมาะควรแก่ตนเอง           

และสามารถประกอบอาชพี

เสริม มีรายได้เป็นของตนเอง                

โดยไมเ่ป็นภาระแกค่รอบครัว

และสังคม 

กอง 

สาธารณสุข 

9 อาสาสมัครดแูลผูสู้ง 

อายุที่บา้น (อผส.) 

1.เพ่ือส่งเสริมและสร้างประชาชน

ในชุมชนเป็นอาสาสมัครดูแล

ผูสู้งอาย ุ

2.เพื่อสร้างอาสาสมัคร ให้เป็น

ผูดู้แลผู้สูงอายุในต าบล 

3.เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ขาดผูดู้แล และ

ช่วยตวัเองไม่ไดใ้ห้อาสาสมัครเป็น

ผูดู้แล 
 

จัดอบรมให้ความรู้พื้นฐาน  

เพื่อแก่อาสาสมคัรดแุลผู้สูง 

อายุที่บา้น จ านวน 100 คน  

(อบรม 1 วนั) 

30,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

 60,000 

(ทต.) 

ผูสู้งอายุในหมู่บา้น/ชุมชนได้รับ

การดูแลช่วยเหลือที่ถกูวิธ ี

ส านักปลัด 

 



 

 

 

บัญชีสรุป 

โครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) 

เทศบาลต าบลไชยมงคล 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 3 ปี 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

๑) สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน   และเพิ่มสวัสดิการ              

เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

หมู่บ้าน(อสม.) 

๒) ส่ง เสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาล

ประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพ

และมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีทั่วถึง

และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล และหน่วยงานหรอืองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๓) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน  ในระดับ

หมู่บ้านและชุมชน  ให้มีสุขภาพแข็งแรง   โดยให้การ

เรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกก าลังกาย                     

การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับ

การตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุข

ตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

200,000 

 

 

225,000 

 

 

 

215,000 

 

2 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

200,000 

 

 

165,000 

 

 

 

215,000 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

200,000 

 

 

135,000 

 

 

 

215,000 

 

 

6 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

600,000 

 

 

525,000 

 

 

 

645,000 

รวม 12 640,000 12 580,000 12 550,000 38 1,770,000 

 



 

 

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

แนวทางท่ี 1  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนและเพิ่มสวัสดิการ  เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

1 ส่งเสริมและสนับสนุน 

กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บา้น 

และ อสม. 

 

เพื่อให้การสนับสนุน           

กลุ่มสตรีและแม่บา้น อสม. 

 

100  คน  100,000 

(ทต.) 

100,000 

(ทต.) 

100,000 

(ทต.) 

300,000 

(ทต.) 

กลุ่มสตรี แม่บา้น อสม.  

เข้าร่วมกิจกรรม  

 

ส านักปลัด 

2 พัฒนาศักยภาพและ              

คุณภาพชวีิตอาสาสมคัร         

สาธารณสุขประจ า 

หมู่บา้น (อสม.) 

1. เพื่อให้ อสม. ต าบล      

ได้รับบริการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี 

2. เพื่อให้ อสม. มีความรู้ 

ทักษะและการปฏิบัต ิ 

เพื่อตัวอย่างท่ีดีด้านสุขภาพ 

3. เพื่อให้ อสม. สามารถ 

ถ่ายทอดความรู้ทักษะ

ประสบการณแ์ก่ประชาชน      

ในชุมชนได ้

4. เพื่อให้ อสม.ได้รับ 

การพัฒนาศกัยภาพ 

และมีคณุภาพชวีติที่ด ี

 

1.กิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจ าปีแก่ อสม. 

2. อบรมให้ความรู้เรื่อง การดแูลสุขภาพ

ตนเอง ด้านอาหารการออกก าลังกาย :  

ชี่กง, โยคะ  การดแูลสุขภาพดวีิถีไทยและ

การฝึกปฏิบัต ิ

3. กิจกรรมศึกษาดูงานด้านสขุภาพจิต 

แพทยแ์ผนไทย สมุนไพร และการส่งเสริม

อาชีพ อสม. ต าบลไชยมงคล จ านวน

115 คน  

 

 

100,000 

(ทต.) 

100,000 

(ทต.) 

100,000 

(ทต.) 

300,000 

(ทต.) 

1. อสม.ต าบลไชยมงคล              

ได้รับบริการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี         

2. อสม. มีความรู้ทักษะ 

และการปฏบิัติเพื่อตวัอย่าง 

ที่ดีด้านสุขภาพ 

3. อสม. สามารถถ่ายทอด

ความรู้ทักษะ ประสบการณ์

แก่ประชาชนในหมู่บ้านของ

ตนเองได ้

4. อสม.ได้รับการพฒันา

ศักยภาพและมคีุณภาพชวีิต

ที่ดี 

โรงพยาบาล

ส่งเสริม

สุขภาพ

ต าบล 

ไชยมงคล 

 



 

 

 

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บา้นและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีทั่วถึงและทันเหตุการณ์  

                  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

1 การพัฒนาระบบ 

บริการสุขภาพ 

ต าบลไชยมงคล          

1.  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ 

ด้านการรักษาพยาบาล/การสง่เสริม

สุขภาพ/การปูองกันโรคและการ 

ฟื้นฟูสุขภาพและบริการด้าน 

ทันตกรรมอยา่งมีคุณภาพมาตรฐาน 

2.เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ 

สุขภาพจากเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข/ 

แพทย/์เภสัชกรและนกักายภาพบ าบัด 

ให้บริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลไชยมงคล 

ก่อให้เกิดความพงึพอใจทัง้ผู้รับ 

บริการและผู้ใหบ้ริการ 

3.  เพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต าบลไชยมงคล HCA และ 

มกีารพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง  

เพื่อสร้างสรรค์ระบบบริการ 

สุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล 

ไชยมงคล ประเมินตนเองตามมาตรฐาน 

HCA เพื่อหาสว่นขาดในการพัฒนาและ

พัฒนาปรับปรุงระบบริการสาธารณสุข 

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน HCA โดย

ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ/ 

การปูองกันโรค/การรักษาพยาบาล 

และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมท้ังการบริการ 

ด้านทันตกรรม  ในโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลไชยมงคล ตามมาตรฐาน

หนว่ยบริการปฐมภูมอิย่างมปีระสิทธิภาพ 

2.  ประสานงานหาแพทย/์เภสชักร 

และนักกายภาพบ าบัดมาให้บริการ 

ตรวจรักษาผู้ปุวยโรคเรือ้รังท่ีมีปัญหา

ซับซ้อนและมภีาวะแทรกซ้อน                

ไมส่ามารถควบคุมได้และผู้ปุวย 

ท่ีต้องได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพท่ี

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล 

ไชยมงคล 

50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

150,000 

(ทต.) 

1. ผู้ปุวยท่ัวไปและผู้ปวุยโรคเร้ือรัง 

ท่ีมีปัญหาซับซ้อนและมีภาวะแทรกซ้อน

ภาวะแทรกซ้อนจน   ไมส่ามารถควบคุม

ระดับน้ าตาลและความดันโลหติสูงได้

และผู้ปุวยท่ีต้องได้รับการฟื้นฟูทาง

กายภาพ ได้รับบริการสุขภาพท่ีมี

มาตรฐาน จากทีมเจ้าหนา้ที่สาธารณสุข/

แพทย/์เภสัชกรและนักกายภาพบ าบัด   

ในการดูแลรักษาท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลไชยมงคล  ก่อให้เกิดความ

พงึพอใจแก่ประชาชนและลดปัญหาการ

เดินทางไป รับบริการท่ีโรงพยาบาลใหญ่ๆ  

ในเมอืง 

2. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพดา้น

ส่งเสริมสุขภาพการปูองกันโรค/การ

รักษาพยาบาล/การฟื้นฟูและการบริการ

ด้านทันตกรรมท่ีโรงพยาบาลสง่เสริม

สุขภาพต าบลไชยมงคล อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

โรงพยาบาล

ส่งเสริม

สุขภาพ 

ต าบล 

ไชยมงคล 



 

 

 

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บา้นและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีทั่วถึงและทันเหตุการณ์                              

                  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

2 การพัฒนาระบบบริการ         

สาธารณสุขมูลฐาน 

หมู่บา้น (เงินอุดหนุน) 

เพื่อให้ประชาชนมีระบบ

บริการสาธารณสุขมูล

ฐานหมู่บ้าน 

จัดสรรงบประมาณและแนวทางการ

ด าเนนิการจัดท าแผนสุขภาพชมุชน 

ในหมู่บ้าน จ านวน 6 หมู่บา้น ๆ  

10,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

60,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

180,000 

(ทต.) 

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน  

จ านวน 1,000 ครัวเรอืน 

 

 

กอง 

สาธารณสุข 



 

 

 

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บา้นและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีทั่วถึงและทันเหตุการณ์                  

                  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

3 พัฒนาเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

1. เพื่อให้มีเครื่องคอมพวิเตอร ์          

ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสาร 

สนเทศและงานบรกิารด้าน

สุขภาพ 

2. เพื่อให้มีระบบการจัดเก็บ          

ข้อมลูที่เป็นระบบม ี

ประสิทธิภาพและทันสมัย 

1. จัดท าโครงการพฒันาเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

2. ด าเนินการประสานให้มีระบบสื่อสาร 

สารสนเทศที่มีประสิทธภิาพตอ่งาน

บริการด้านสาธารณสุข 

3. ด าเนินการให้มีระบบการจดัเก็บ 

ข้อมูลที่มปีระสิทธิภาพและทันสมัย 

4. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์

และจัดระบบข้อมูลขา่วสาร 
 

90,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

 120,000 

(ทต.) 

1. มีเครื่องคอมพิวเตอร ์             

ใช้ในงานจัดเก็บข้อมูล

สารสนเทศและงานบริการ 

ด้านสุขภาพ 

2. มีระบบการจัดเก็บข้อมูล           

ที่เป็นระบบมีประสิทธภิาพ           

และทันสมัย 

 

โรงพยาบาล

ส่งเสริม

สุขภาพ

ต าบล 

ไชยมงคล 

4 ตราเทศบัญญัต ิ      

การจ าหน่าย        

สินค้าในที่หรือ 

ทางสาธารณะ 

เพื่อเป็นการควบคมุและ            

จัดระเบยีบการจ าหน่าย                     

สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ              

ในต าบล 

 

1.ศึกษาค้นคว้าข้อกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

2.ศึกษาข้อมลูพืน้ฐานเกี่ยวกับผูจ้ าหน่าย 

สินค้าชนิดหาบเร่และแผงลอยในต าบล 

3.จัดตั้งคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติ 

4. จัดประชาพจิารณ์รับฟังความเห็น

จากประชาชน 

 
 

 

5,000 

(ทต.) 

5,000 

(ทต.) 

5,000 

(ทต.) 

15,000 

(ทต.) 

ชุมชนมีการจ าหน่ายสินค้า 

ในที่หรอืทางสาธารณะ                 

ที่เป็นระเบียบ 

กอง 

สาธารณสุข 



 

 

 

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บา้นและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีทั่วถึงและทันเหตุการณ์                  

                  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

5 เยาวชนไทยรว่มใจสร้าง 

สุขภาพต าบล ไชยมงคล 

1. เพื่ออบรมใหค้วามรู้

เรื่องการดูแลสุขภาพ 

และพฤตกิรรมเสีย่งต่อ

การเกิดโรคให้แก่เด็ก

นักเรยีนมัธยมในต าบล 

ไชยมงคล 

2. เพื่อสร้างเวทใีห ้

กลุ่มเดก็ไดแ้สดงความ

คิดเห็นของตนเองเกี่ยว 

กับพฤตกิรรมสุขภาพ             

ภายในครอบครัวและ

ชุมชน 

3. เพื่อสร้างเด็กดใีห ้

เป็นแกนน าในการดแูล

สุขภาพในชุมชน 

 

 

เยาวชน จ านวน  160  คน 20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

1. นักเรยีนมัธยมชั้นปีท่ี 1-3 

 มีความรู้ ความสามารถ 

ในการดแูลสุขภาพของตนเอง 

และครอบครัวและชุมชนได้ 

2. มีเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 

กลุ่มเดก็ในชมุชน 

3. ปลูกจิตส านกึกลุ่มเด็ก               

ให้ตระหนกัเห็นความส าคัญเรือ่ง

การดูแลสุขภาพของตนเอง 

4. ส่งเสริมพฤตกิรรมสุขภาพที่ดี

ให้แก่กลุม่เด็ก เพื่อลดภาวะเสีย่ง 

ที่ท าให้เกิดโรคในผูใ้หญใ่นอนาคต 

 

 

 

 

โรงพยาบาล

ส่งเสริม

สุขภาพ 

ต าบล 

ไชยมงคล 



 

 

 

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน  ในระดับหมู่บา้นและชุมชน  ให้มีสุขภาพแข็งแรง   โดยให้การเรยีนรู้การดูแลสุขภาพ   การออกก าลังกาย การปอูงกันโรค                      

                   การใช้ยาอยา่งถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธกีารทางการแพทย์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

1 คุ้มครองผู้บริโภค  

และเฝูาระวังอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเปน็การคุ้มครอง              

ผูบ้ริโภคและเฝูาระวัง

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

ในชุมชน 

ออกตรวจ และเฝูาระวังปริมาณสาร

ปนเปื้อนท่ีอยู่ในอาหาร ในร้านค้า  

ร้านอาหาร และตลาด ปลีะ 2 ครั้ง 

30,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

90,000 

(ทต.) 

ชุมชนมีการรักษา 

อนามัยแวดล้อมดีข้ึน 

ประชาชนมีคณุภาพชวีิต 

ที่ดีข้ึน 

กอง 

สาธารณสุข 

2 ส่งเสริมและสร้างจิตส านึก

ให้แก่ผู้ประกอบการ                 

ในด้านการควบคุมมลพิษ

จากการประกอบกิจการ 

เพื่อประชาชน                    

ผูป้ระกอบการมีจิตส านกึ

ในการรกัษา สิ่งแวดล้อม 

และช่วยกันลดมลพิษ 

 

จัดอบรมให้ความรูแ้ก่ผู้ประกอบ 

การ จ านวน 30 ราย 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

 

ประชาชนมีจิตส านึก                

ในการรกัษาสิ่งแวดล้อม    

และเป็นชุมชนปลอดมลพิษ 

กอง 

สาธารณสุข 

3 สุขาภิบาลอาหาร(Clean 

Food Good Taste) 

1. เพื่อส่งเสริมและให้

ความรูแ้ก่ผู้ประกอบ            

การร้านค้า ร้านอาหาร 

ปฏิบัติให้ถกูสุขลักษณะ 

2. ประชาชนและ

นักทอ่งเที่ยวได้บรโิภค

อาหารที่มีความสะอาด

ปลอดภัย 
 

1. จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร

ในต าบลออกตรวจเชื้อโรคปนเปื้อนใน

อาหาร 

2. มอบปาูย อาหารสะอาดรสชาติอร่อย

(Clean Food Good Taste) แก่รา้นค้า

ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 

15,000 

(ทต.) 

15,000 

(ทต.) 

15,000 

(ทต.) 

45,000 

(ทต.) 

1. ผู้ประกอบการร้านค้า  

ร้านอาหาร ได้รับความรู ้

และปฏิบัติไดถู้กสุขลักษณะ 

2. ประชาชนและนักทอ่งเที่ยว 

มีความพงึพอใจและมั่นใจเรื่อง

ความสะอาดของอาหาร 

กอง 

สาธารณสุข 



 

 

 

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน  ในระดับหมู่บา้นและชุมชน  ให้มีสุขภาพแข็งแรง   โดยให้การเรยีนรู้การดูแลสุขภาพ   การออกก าลังกาย การปอูงกันโรค                      

                   การใช้ยาอยา่งถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบรกิารด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธกีารทางการแพทย์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

4 เพ่ิมประสิทธภิาพการปอูงกัน

โรคระบาดสตัว์ลว่งหน้า 

กิจกรรม 

1. อบรมอาสาปศุสัตว์

ประจ าหมู่บ้าน 

2.จัดเก็บข้อมูลด้านปศุสัตว ์

3. ฉีดวัคซีนปอูงกันโรค

ระบาด สัตวล์่วงหน้า 

4. พ่นยาฆ่าเชื้อโรคสัตว ์

5.  ท าหมันสุนัข, แมวเพศผูแ้ละ

เพศเมีย 

1.  เพื่อใหม้ีอาสาปศุ

สัตว์ประจ าหมู่บ้าน

ช่วยงานด้านปศุสัตว์

ประจ าหมู่บ้าน 

2.  เพื่อใหค้วามรู้และ

ทักษะในการปอูงกนัโรค

สัตว์ระบาดสัตว์ลว่งหน้า          

(โรคสัตว์ตดิสู่คน)            

ให้ทั่วถึงในทุกพื้นท่ีต าบล 

3.  เพื่อเป็นขวัญและ 

ก าลังใจแกอ่าสาปศุสัตว ์              

ประจ าหมู่บ้าน 

1. มีอาสาปศุสัตว์ประจ าหมู่บ้านๆ  

ละ 2 คน ช่วยท างานในพืน้ที่ดา้น 

ปศุสัตว์ได้ครบถ้วนชดัเจน 

2. ให้มคีวามรู้และทักษะที่สามารถ 

ท าการปอูงกันโรคระบาดสัตวล์่วงหน้า 

ทัง้สัตว์ใหญ่ สัตว์เลก็และสัตวป์ีก       

(โรคสัตว์ตดิสู่คน) ไดค้รบถว้นทุกพืน้ที่ 

3. มีเครื่องมือและอุปกรณใ์น 

การปฏบิัติงานทัง้การฉีดวัคซีนและ

การพน่ยาฆ่าเชื้อโรคสัตว์ ครบทุกคน 

 

 

 

100,000

(ทต.) 

 

100,000

(ทต.)  

100,000

(ทต.) 

300,000

(ทต.) 

 1.  มอีาสาปศุสัตว์ประจ า

หมู่บา้นที่สามารถท างาน

ในพืน้ที่ไดค้รบถว้น 

2.  มีเครื่องมือฉีดวัคซีน  

การพน่ยาฆ่าเชื้อโรคที่

สะดวกและปลอดภัย               

ในการปฏบิัติงาน 

3.  การปอูงกันโรคระบาด

สัตว์ลว่งหน้า  

(โรคสัตว์ตดิสู่คน)                  

ได้รวดเร็วทันทีแ่ละทั่วถึง 

4.  อาสาปศุสัตว์ประจ า

หมู่บา้น มีขวัญและ

ก าลังใจในการปฏบิัติงาน 

 

 

 

กอง 

สาธารณสุขฯ 



 

 

 

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน  ในระดับหมู่บ้านและชุมชน  ให้มีสุขภาพแข็งแรง   โดยให้การเรยีนรู้การดูแลสุขภาพ   การออกก าลังกาย การปอูงกันโรค                      

                   การใช้ยาอยา่งถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบรกิารด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธกีารทางการแพทย์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

5 เรง่รัดปอูงกันและควบคมุ

โรคไข้เลือดออก 

เพื่อให้ควบคุมปูองกัน

จากโรคไข้เลือดออก 

 และลดอัตราการปวุย

ด้วยโรคไข้เลือกออก 

1. จัดซื้อทรายอะเบท  จ านวน  6 ถัง  

เป็นเงิน 22,800 บาท 

2. จัดซื้อน้ ายาเคมีพน่หมอกควัน  

จ านวน 7 ขวด เป็นเงิน 10,500 บาท 

3. จัดซื้อน้ ามันดีเซลผสมน้ า             

 ยาพน่หมอกควัน 350 ลิตร   

เป็นเงิน 2,375 บาท 

4. ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน   6 วัน  

เป็นเงิน 5,400 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

150,000 

(ทต.) 

- อัตราการปวุยด้วย 

โรคไข้เลือดออกลดลง  

- ค่า BI CI ในชุมชน/

โรงเรียน/วัด  

ไม่เกินค่าปกติ BI  

ไม่เกิน 100 ค่า 

-ชุมชนสะอาดปราศ 

โรคไข้เลือดออก 

กอง 

สาธารณสุข 



 

 

 

 

บัญชีสรุป 

โครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) 

เทศบาลต าบลไชยมงคล 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 3 ปี 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเท่ียว 

  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกฬีา 

๑ ) พั ฒ น า ฟื้ น ฟู แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม                 

ด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ

ชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและ

เชื่อมโยงสู่กิจกรรมการทอ่งเที่ยว 

๒)พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้าง

แหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการ

ท่องเที่ยว  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆเพื่อ

กระตุ้น เศรษฐกิจและสร้างรายได้จากการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา เพิ่มข้ึน  โดย

ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

หน่วยงานและส่วนราชการ  ตลอดจนองค์กร

ภาคเอกชนที่เกี่ยวขอ้ง   

 

       

 

 

11 

 

 

 

5 

 

 

530,000 

 

 

 

5,470,000 

 

 

11 

 

 

 

3 

 

 

530,000 

 

 

 

440,000 

 

 

11 

 

 

 

3 

 

 

530,000 

 

 

 

440,000 

 

 

33 

 

 

 

11 

 

 

1,590,000 

 

 

 

6,350,000 



 

 

 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 3 ปี 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเท่ียว 

  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกฬีา 

๓) สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจทอ่งเที่ยว และสร้าง

เครือข่าย เพื่อพัฒนาคณุภาพสินค้าและบรกิาร  

โดยการจับคูธุ่รกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและ

ขยายตลาดสินค้าท้ังภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน 

และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับ

หมู่บา้นจนถึงระดับจังหวัด เพือ่ให้เยาวชน 

นักเรยีน นักศกึษา เกิดความสนใจและมแีรงจูงใจ

ในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสรา้งความเป็นเลิศ

ทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและ

นานาชาติ 

 

 

       

 

 

5 

 

 

 

 

 

12 

 

 

420,000 

 

 

 

 

 

1,335,900 

 

 

5 

 

 

 

 

 

7 

 

 

420,000 

 

 

 

 

 

435,900 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

420,000 

 

 

 

 

 

385,900 

 

 

15 

 

 

 

 

 

25 

 

 

1,260,000 

 

 

 

 

 

2,157,700 

รวม 31 7,755,900 25 1,825,900 24 1,775,900 80 11,297,700 

 

 



 

 

 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณ ีและกฬีา 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษส์ืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการทอ่งเที่ยว 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

1 อบรมวัฒนธรรมท้องถิน่

ต าบล 

เพื่ออนุรักษป์ระเพณีไทย 

วันสงกรานต์ วนัผูสู้งอาย ุ

และวันครอบครัว 

จัดโครงการอบรมวฒันธรรมท้องถิ่นต าบล 

เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญและ

อนุรักษไ์ว้ซ่ึงวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

 

10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม              

วันผูสู้งอายุไม่น้อยกว่า  

1,000 ครอบครัวคดิ 

เป็นร้อยละ 35% 

กอง 

การศึกษาฯ 

 

2 จัดงานประเพณี 

สงกรานต ์

เพื่อให้ประชาชนได้                

สืบสานประเพณีไทย 

ที่ดีงานของชุมชนต่อไป 

ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตพืน้ที่ต าบล 

ไชยมงคลมาร่วมกิจกรรม ท าบญุตักบาตร 

สงน้ าพระ รดน้ า ขอขมาผู้สูงอายุ ฯลฯ 

 

65,000 

(ทต.) 

65,000 

(ทต.) 

65,000 

(ทต.) 

195,000 

(ทต.) 

ประชาชนในพื้นท่ีได้ร่วมกัน

สืบสานงานประเพณีของไทย 

กอง 

การศึกษาฯ 

3 จัดงานประเพณี 

ลอยกระทง 

เพื่อให้ประชาชนได้            

สืบสานประเพณีไทย 

ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตพืน้ที่ต าบล 

ไชยมงคลมาร่วมกิจกรรม จัดเดินขบวน

ประกวดกระทงร่วมกับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนาร ีและต าบลใกล้เคียง  

 

 

 

 

 

 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

ประชาชนในพื้นท่ีได้ร่วมกัน

สบืสานงานประเพณีของไทย 

กอง 

การศึกษาฯ 

 



 

 

 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณ ีและกฬีา 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษส์ืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการทอ่งเท่ียว 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

4 วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

(วันพ่อแห่งชาติ) 

1. เพื่อเฉลิมพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 

2. เพื่อให้ข้าราชการ 

ประชาชน ส่วนราชการ 

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม 

3. เพื่อเป็นการน้อมเกล้า

ถวายความจงรักภกัด ี

ข้าราชการ  ประชาชนในเขตพืน้ที่ต าบล 

ไชยมงคลร่วมท าบุญตักบาตร ถวาย

พานพุม่ ร่วมถวายความเคารพร้องเพลง

สรรเสริญ และร่วมการแสดงเวที 

150,000 

(ทต.) 

150,000 

(ทต.) 

150,000 

(ทต.) 

450,000 

(ทต.) 

1.ประชาชน หนว่ยงาน

ต่างๆ ได้เข้าร่วมใน

กิจกรรมวันส าคัญ 

2.ประชาชน ข้าราชการ

ได้แสดงออก ถึงความ

จงรักภักด ี

 

กอง 

การศึกษาฯ 

5 วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้า                

พระบรมราชินนีาถ 

(วันแมแ่ห่งชาติ) 

1. เพื่อให้ข้าราชการ 

ประชาชน ส่วนราชการ 

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม 

2. เพื่อเป็นการน้อมเกล้า

ถวายความจงรักภกัด ี

 

ข้าราชการ  ประชาชนในเขตพืน้ที่ 

ต าบลไชยมงคลร่วมท าบุญตักบาตร           

ถวายพานพุ่ม ร่วมถวายราชสดุด ี

50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

150,000 

(ทต.) 

1.ประชาชน หนว่ยงาน

ต่างๆ  ได้เข้าร่วมใน

กิจกรรมวันส าคัญ 

2.ประชาชน ข้าราชการ

ได้แสดงออก ถึงความ 

จงรักภักด ี

กอง

การศึกษาฯ 

6 จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา จัดซื้อเครื่องใช้ที่จ าเป็น

ส าหรับถวายพระสงฆ์     

ในเขตพืน้ที่ต าบล           

ไชยมงคล 
 

วัด  6  วัดในเขตพืน้ที่ต าบล                              

(วัดละ 3,000.-) 

30,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

90,000 

(ทต.) 

ประชาชน ได้เข้าร่วม

กิจกรรมดังกล่าวและ 

เป็นการสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณไีทย 

กอง

การศึกษาฯ 

 



 

 

 

 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณ ีและกฬีา 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษส์ืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการทอ่งเที่ยว 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

7 ส่งเสริมและสนับสนุน               

ให้มีการเรยีนการสอน                

โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

วัฒนธรรมประเพณไีทย             

ในชั่วโมงเรียนปกต ิ

เพื่อให้เด็กนกัเรยีนได้

เรยีนรู้ ถึงภูมิปัญญา 

ทอ้งถิ่นและวฒันธรรม

ประเพณีไทย                       

ที่มีอยู่ในท้องถิ่น 

 

2  รุ่น 100,000 

(ทต.) 

100,000 

(ทต.) 

100,000 

(ทต.) 

300,000 

(ทต.) 

นักเรยีนเรียนรู้และสบืทอด                 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ            

วัฒนธรรมและประเพณี

ไทย  ไม่ให้ สูญหายไป 

กอง 

การศึกษาฯ 

8 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

การเรยีนรู ้การอนรุักษ์

ศิลปวัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

ของต าบลไชยมงคล 

เพื่อส่งเสริมเยาวชน               

ให้มีคณุธรรม จริยธรรม 

อนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรม  

ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

เยาวชนต าบลไชยมงคล 25,000 

(ทต.) 

25,000 

(ทต.) 

25,000 

(ทต.) 

750,000 

(ทต.) 

เพื่อสร้างจิตส านักให้

เยาวชน  มีคณุธรรม  

จริยธรรม และ สืบสาน

วัฒนธรรมภูมิปัญญา 

ของท้องถิ่นต่อไป  

กอง 

การศึกษาฯ 

9 เด็กเฝูา ผูเ้ฒ่าเล่าเรื่อง ส่งเสริมให้เกดิ 

การเรยีนรูว้ัฒนธรรม

จากแหล่งก าเนิด 

จัดกิจกรรมการเรยีนรู ้วฒันธรรม 

ประเพณีและประวัตชิุมชนให้เด็กและ 

เยาวชนในชมุชน จ านวน  30 คน 

วทิยากรโดยผู้สูงอายุหรือปราชญช์ุมชน 
 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

เด็กและเยาวชนได้เรยีนรู้

ประเพณี วฒันธรรมของ

ชุมชนที่ถกูต้อง 

กอง 

การศึกษาฯ 

10 

 

สวนสมนุไพรในชุมชน สืบสานภูมิปัญญา

ทอ้งถิ่น  ด้านการใช้

สมุนไพรชนิดต่างๆ 

1 กลุ่ม 10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน 

การใช้สมุนไพรต่างๆ  

อยู่คู่กับชมุชนต่อไป 

 

ส านักปลัด 



 

 

 

 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณ ีและกฬีา 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษส์ืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการทอ่งเที่ยว 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

11 เยาวชนรักบา้นเกดิเชิดชู

ทอ้งถิ่น 

เพื่อเสริมสร้างและ  

ปลูกฝังให้เยาวชน                 

ในต าบลไชยมงคล          

เกิดความรักในท้องถิ่น 

และเยาวชนมคีวามรู้              

ในการเป็นมคัคุเทศก ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมและฝกึอบรมยุวมคัคุเทศก์ 

ของเยาวชนในต าบลไชยมงคล          

จ านวนรุ่นละ 40 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,000 

(ทต.) 

 

50,000 

(ทต.) 

 

50,000 

(ทต.) 

 

150,000 

(ทต.) 

 

เยาวชนในต าบลไชยมงคล             

มีส านึกรกับา้นเกิดและ 

มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่อง

เท่ีบยว 

ทต.ไชยมงคล 

/สวนสัตว์

นครราชสมีา 



 

 

 

 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณ ีและกฬีา 

แนวทางท่ี  ๒ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งทอ่งเที่ยวเดิม สร้างแหล่งทอ่งเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ 

     จากการทอ่งเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา เพ่ิมข้ึน  โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหน่วยงานและส่วนราชการ  ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวขอ้ง   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

1 จัดท าปูายประชาสัมพันธ์

แหล่งทอ่งเที่ยวและ

สถานที่ส าคัญในต าบล 

เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง

ทอ่งเที่ยวให้แก่ผู้สัญจร

ผ่าน 
 

ปาูยประชาสัมพันธ์  จ านวน  2  ปาูย 40,000 

(ทต.) 

40,000 

(ทต.) 

40,000 

(ทต.) 

120,000 

(ทต.) 

มีนักทอ่งเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น กองชา่ง 

2 พัฒนาปรับปรุงพื้นที่

บริเวณทางเข้าสวนสัตว์

และบริเวณร้านค้า

ร้านอาหารให้สวยงาม 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

พื้นที่บริเวณทางเข้า 

สวนสัตว์และบริเวณ

ร้านค้ารา้นอาหารให้

สวยงามเป็นระเบียบ 
 

- รณรงค์ให้ร้านค้า  ร้านอาหาร/ 

 รักษาความสะอาด 

- ปรับปรุงบริเวณทางเข้าสวนสัตว ์

200,000 

(ทต.) 

200,000 

(ทต.) 

200,000 

(ทต.) 

600,000 

(ทต.) 

นักทอ่งเที่ยวมีความพงึ

พอใจมากขึ้น 

กอง 

สาธารณสุข 

3 ทอ่งเที่ยวเชงินเิวศน์ 1.เพ่ือให้เยาวชนและ

ประชาชนได้ตระหนักถึง 

การอนุรกัษธ์รรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 

2.เพื่อส่งเสริมให้มกีาร

ทอ่งเที่ยวเชงินเิวศน์ 

 

 
 

เยาวชนและประชาชนทั่วไป   

จ านวน  40 คน 

30,000 

(ทต.) 

  30,000 

(ทต.) 

เยาวชนและประชาชนได ้    

ตระหนักถึงการอนุรกัษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

กอง 

สาธารณสุข 



 

 

 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณ ีและกฬีา 

แนวทางท่ี  ๒ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งทอ่งเที่ยวเดิม สร้างแหล่งทอ่งเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ 

     จากการทอ่งเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา เพ่ิมข้ึน  โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในจังหวัดหน่วยงานและส่วนราชการ  ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวขอ้ง   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

4 ค้นหาแหล่งท่องเท่ียว 

แห่งใหม ่

เพื่อสร้างแหล่งทอ่งเที่ยว

ใหม่ที่ให้เป็นที่รู้จักของ

ประชาชนทั่วไป 

พัฒนาอ่างเก็บน้ าห้วยยาง, 

สวนสาธารณะบริเวณ ทต. 

ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวแหล่งใหม่ 

ในต าบลหรือสถานที่อื่นๆ 
 

200,000 

(ทต.) 

200,000 

(ทต.) 

200,000 

(ทต.) 

600,000 

(ทต.) 

ประชาชนในพื้นท่ีมีรายได้                      

จากการทอ่งเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 

5 จัดภูมิทัศน์บริเวณ   

สามแยกสวนสัตว ์            

เพื่อเชิญชวนเข้า 

สู่แหล่งเรยีนรู้ชีวิต 

สัตว์ปุาและ 

ทต.ไชยมงคล 

 

เพื่อสร้างความโดดเด่น 

เป็นสัญลักษณก์ารโฆษณา

ประชาสัมพันธ์แหล่ง

ทอ่งเที่ยวและสร้าง 

ความประดับใจให้แก ่

ผูท้ี่มาเยี่ยมชมสวนสัตว ์

จัดภูมิทัศน์บริเวณสามแยก 

สวนสัตว์ให้สวยงาม  เชญิชวน            

ให้เยาวชน  ประชาชนเข้าไปศกึษา 

เรยีนรู้ชีวิตสัตว์ปุาและปลูกจิต 

ส านึกใหห้วงแหนและอนุรักษพ์นัธุ์

สัตว์ปุาไว ้

5,000,000 

กองช่าง            

/หนว่ยงาน

ราชการอ่ืน 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5,000,000 

กองช่าง            

/หนว่ยงาน

ราชการอ่ืน 

ท่ีขอรับการ

สนับสนุน 

 

 

ประชาชนที่สัญจรไปมาเกิด

ความประทับใจ และเป็นที่

ดึงดูดใจของนักท่องเท่ียว 

กองชา่ง/

หน่วยงาน

ราชการอื่น 

ที่ขอรับการ

สนับสนุน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณ ีและกฬีา 

แนวทางท่ี 3  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจทอ่งเที่ยว และสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและ 

                   ขยายตลาดสินค้าท้ังภายในประเทศและตา่งประเทศ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

1 ฝกึอบรมส่งเสริมทกัษะ 

การเรยีนรู้ด้านวิชาชพี 

เพื่อให้เด็กนกัเรยีน /          

นักศึกษาได้เรยีนรู้เพ่ิม           

ทักษะในการเรยีนรู ้

 ด้านวิชาชีพ 
 

2  รุ่น 60,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

120,000 

(ทต.) 

นักเรยีน/นกัศึกษามคีวามรู ้

ความเข้าใจในการเรยีนรู ้

ด้านวิชาชีพมากข้ึน 

กอง 

การศึกษาฯ 

2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพตัดเย็บ

เสื้อผ้าส าเร็จรูปต่างๆ 

สนับสนุนกลุ่มอาชีพ            

ตัดเย็บเสือ้ส าเร็จ  

กางเกงกระโปรง ฯลฯ 
 

1 กลุ่ม 50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

150,000 

(ทต.) 

ส่งเสริมการประกอบอาชพี

เสริมในครัวเรอืนและมี

รายได้เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 

3 จัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้า

ชุมชนสู่สากล เพื่อรองรับ

ด้านการท่องเท่ียว 

1. เพื่อให้มีศูนย์จ าหน่าย

สินค้าชุมชนเพื่อรองรับ

กระแสด้านการท่องเท่ียว 

2. เพื่อให้มแีหล่งรับ-

จ าหน่ายสินค้าให้ชมุชน 

 

 

 

 

1. หาสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย ์

จ าหน่ายสินค้าชุมชน 

2. ก่อสร้างศูนย์จ าหน่าย

สินค้า 

200,000 

(ทต.) 

200,000 

(ทต.) 

200,000 

(ทต.) 

600,000 

(ทต.) 

มีสถานที่ในการรับ-วาง

จ าหน่ายสินค้าชุมชนที่เป็น

มาตรฐานและสวยงาม 

ส านักปลัด 

 



 

 

 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณ ีและกฬีา 

แนวทางท่ี 3  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจทอ่งเที่ยว และสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้า 

                   และขยายตลาดสินค้าท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

4 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตร ี

แม่บา้น 

1. เพื่อเสริมสร้างรายได ้

ให้กลุม่สตรแีม่บา้น 

2. เพื่อส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ 

3. ส่งเสริมการตั้ง 

กลุ่มอาชีพ 

 

 

สนับสนุนการด าเนนิการของกลุ่ม 

อาชีพสตรีแม่บ้านในต าบล 

 

 

 

 

 

100,000 

(ทต.) 

100,000 

(ทต.) 

100,000 

(ทต.) 

300,000 

(ทต.) 

1. มีกลุม่ผลิตสินค้า

ชุมชนที่เข้มแข็ง 

2. กลุ่มมีรายได้เพ่ิม 

3. ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพเสริม

ในครวัเรอืน 

 

 

 

ส านักปลัด 

5 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพดอกไม้

ประดิษฐ ์

1. เพื่อเสริมสร้างรายได ้

ให้กลุม่สตรแีม่บา้น 

2. เพื่อส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ 

3. ส่งเสริมการตั้ง 

กลุ่มอาชีพ 

 

 

สนับสนุนการด าเนนิการของกลุ่ม 

อาชีพสตรีแม่บ้านในต าบล 

 

 

 

 

 

10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

1. มีกลุม่ผลิตสินค้า

ชุมชนที่เข้มแข็ง 

2. กลุ่มมีรายได้เพ่ิม 

3. ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพเสริม

ในครวัเรอืน 

 

 

 

ส านักปลัด 



 

 

 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณ ีและกฬีา 

แนวทางท่ี 4  ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บา้นจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรยีน นกัศึกษา เกดิความสนใจ 

                  และมแีรงจูงใจในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสูก่ีฬาอาชีพในระดับชาตแิละนานาชาติ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

1 ก่อสร้างสนามเปตอง 

และติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์สนาม

กีฬาของหมู่บ้าน บา้นบุตาล 

หมู่ที่ 2  

เพื่อให้ประชาชนมี

สถานที่ในการเลน่กีฬา 

ก่อสร้างสนามเปตอง (ตามแบบ 

มาตรฐาน)และติดตั้งไฟสปอรต์ไลท์

สนามกีฬา  

50,000 

(ทต.) 

  50,000 

(ทต.) 

เยาวชนและประชาชน

ทั่วไป ได้ออกก าลังกาย

และใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน ์

กองชา่ง 

2 ปรับปรุงสนามกีฬาประจ า

หมู่บา้น บ้านหนองพลวงใหญ ่

หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี

สถานที่ในการเลน่กีฬา 

ปรับปรุงสนามกีฬาประจ าหมู่บ้าน 

บา้นหนองพลวงใหญ ่หมู่ที่ 3  

(ตามแบบที ่ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

300,000 

(ทต.) 

  300,000 

(ทต.) 

เยาวชนและประชาชน

ทั่วไป ได้ออกก าลังกาย

และใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน ์

 

กองชา่ง 

3 ปรับปรุงสนามกีฬาประจ า

หมู่บา้น บ้านหนองปลิง  

หมู่ที่ ๔    

เพื่อให้ประชาชนมี

สถานที่ในการเลน่กีฬา 

ปรับปรุงสนามกีฬาประจ าหมู่บา้น 

บา้นหนองปลิง หมู่ที่ ๔  (ตามแบบที่ 

ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

 

200,000 

(ทต.) 

  200,000 

(ทต.) 

เยาวชนและประชาชน

ทั่วไป ได้ออกก าลังกาย

และใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน ์

 

กองชา่ง 

4 ปรับปรุงสนามกีฬาประจ า

หมู่บา้น บ้านหนองไทร 

หมู่ที่ 5    

เพือ่ให้ประชาชนมี

สถานที่ในการเลน่กีฬา 

ปรับปรุงสนามกีฬาประจ าหมู่บ้าน 

บา้นหนองไทร หมู่ที ่5  (ตามแบบที่ 

ทต.ไชยมงคลก าหนด) 

300,000 

(ทต.) 

  300,000 

(ทต.) 

เยาวชนและประชาชน

ทั่วไป ได้ออกก าลังกาย

และใช้เวลาว่างให้เกิด 

ประโยชน ์

กองชา่ง 

 



 

 

 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณ ีและกฬีา 

แนวทางท่ี 4  ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บา้นจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรยีน นกัศึกษา เกดิความสนใจ 

                  และมแีรงจูงใจในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสูก่ีฬาอาชีพในระดับชาตแิละนานาชาติ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

5 สนับสนุนวสัดุอุปกรณ ์

กีฬาส าหรับเยาวชนและ

ประชาชนทั่วไป 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน

และประชาชนทั่วไปได้

ออกก าลังกาย 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณก์ีฬาส าหรับ 

เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

ในต าบล (หมู่บ้านละ 7,650X6) 
 

45,900 

(ทต.) 

45,900 

(ทต.) 

45,900 

(ทต.) 

137,700 

(ทต.) 

เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

ได้ออกก าลังกาย 

กอง 

การศึกษาฯ 

6 ส่งเสริมสนับสนุนการแขง่ขัน

ระหว่างองค์การต่างๆ 
 

เพื่อให้เกิดความ

สมานฉันท์ระหว่างองค์กร 

1 ครั้ง 50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

 100,000 

(ทต.) 

สร้างความสามคัคแีละ

สมานฉันท์ระหว่างองค์กร

ให้มากขึ้น 
 

กอง 

การศึกษาฯ 

7 ค้นหาช้างเผอืกและจัดส่ง

นักกีฬาของสมาชิกศูนย์

กีฬาต าบลเข้าร่วมแข่งขัน 

เพื่อเป็นการส่งเสริม       

นักกีฬากีฬาของสมาชิก

ศูนย์กีฬาต าบลเข้าร่วม

แข่งขัน 

สนับสนุนการด าเนนิการตาม

โครงการจัดส่งนักกีฬาของสมาชิก

ศูนย์กีฬาต าบลเข้าร่วมแข่งขัน 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

นักกีฬาได้รับการสนับสนุน

งบประมาณ ในการเตรียม           

การแขง่ขันกีฬา 

กอง 

การศึกษาฯ 

8 จัดการแขง่ขันกีฬา               

ต้านยาเสพติด 

1.เพื่อให้เด็ก เยาวชน  

ประชาชนเข้าร่วมแข่งขัน 

กีฬาต้านยาเสพติด 

2.เพื่อให้ประชาชน 

รักการออกก าลังกาย           

ห่างไกลยาเสพติด 

จัดการแขง่ขันกีฬาเยาวชนและ

ประชาชนต าบล  มีผู้เข้าร่วมทัง้ 

 6 หมู่บา้น 

 

200,000 

(ทต.) 

200,000 

(ทต.) 

200,000 

(ทต.) 

600,000 

(ทต.) 

 1. ประชาชน และเยาวชน  

ใช้เวลาว่างในการออกก าลัง

กาย ห่างไกลยาเสพติด 

2. ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงข้ึนจากการออก

ก าลังกาย 

กอง 

การศึกษาฯ 

 



 

 

 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณ ีและกฬีา 

แนวทางท่ี 4  ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บา้นจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรยีน นกัศึกษา เกดิความสนใจ 

                  และมแีรงจูงใจในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสูก่ีฬาอาชีพในระดับชาตแิละนานาชาติ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

9 ฝกึอบรมอาสาสมคัร            

สร้างจิตส านึก 

เพื่อต่อต้านยา 

เสพติดในชุมชน 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 

ประชาชนทั่วไปและ                   

ได้ตระหนกัถึงพิษภัย 

ของยาเสพติด 

100  คน 50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

150,000 

(ทต.) 

เด็ก เยาวชน ประชาชน

ทั่วไป  ที่เข้าผา่นการ

ฝกึอบรมไดต้ระหนกัถึง

ผลกระทบในการเสพยา

เสพติดและผลกระทบต่อ

สุขภาพ ร่างกาย ชุมชน 

สังคมและประเทศ 

ส านักปลัด 

10 ฝกึอบรมผูน้ าต้านยา 

เสพติด 

1.เพื่อให้ประชาชนได้

ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด 

2.เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 

น าความรู้จากการ อบรมน าไป 

ขยายผล ในชุมชนของตนเอง 

อย่างกว้างขวาง 

3.เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันยาเสพตดิ 

ให้ประชาชน 

 

ประชาชนที่เป็นตัวแทนทุกหมูบ่า้น 

จ านวน 130 คน 

50,000 

(ทต.) 

  50,000 

(ทต.) 

1.ประชาชนได้ตระหนัก

ถึงพิษภัยของยาเสพติด 

2.ผูเ้ข้าอบรมได้น า

ความรูไ้ปเผยแพร่ให้กับ

ชุมชนของตนได้รูถ้ึงพิษ

ภัยยาเสพติดทั่วถึงกัน 

3.เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน         

ยาเสพติดและเสริมสร้าง           

คุณภาพชวีิตที่ดีแก่

ประชาชน 

กองพลพัฒนาที่ 2 

 



 

 

 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเท่ียว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณ ีและกฬีา 

แนวทางท่ี 4  ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บา้นจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรยีน นกัศึกษา เกดิความสนใจ 

                  และมแีรงจูงใจในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสูก่ีฬาอาชีพในระดับชาตแิละนานาชาติ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

11 จัดการแขง่ขัน 

ฟุตซอลเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมการเลน่กีฬาแก่

เยาวชน และใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน ์
 

จัดการแขง่ขันกีฬาฟุตซอลระหว่าง

หมู่บา้นในต าบล 

 

50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

150,000 

(ทต.) 

เยาวชนได้ออกก าลังกาย 

เล่นกีฬา สุขภาพแข็งแรง 

ห่างไกลยาเสพติด 

กอง 

การศึกษาฯ 

12 จัดส่งทมีนักกีฬาเข้า           

ร่วมท าการแข่งขันกีฬา 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง

กายด้วยการเลน่กีฬา 

ส่งทีมนักกีฬาต าบลไชยมงคลเข้าร่วม

ท าการแขง่ขันกีฬา   

 

 

 

 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

ส่งเสริมการออก าลัง

กายและสุขภาพจิต                  

ให้ประชาชนทั่วไป               

ที่สนใจในการแขง่ขัน

กีฬา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอง 

การศึกษาฯ 

 



 

 

 

บัญชีสรุป 

โครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) 

เทศบาลต าบลไชยมงคล 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 3 ปี 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

บ้านเมืองท่ีดี 

 ๑) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่   

ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธภิาพ 

 ๒) น าระบบสารสนเทศมาใช้ ในการ

บริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับ

ประชาชนให้สะดวก  รวดเร็ว  แม่นย า        

โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ผูร้ับบริการเป็นส าคัญ 

 3) สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ได้รับการศึกษา 

อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้                  

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้

เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน 

 

 

12 

 

 

 

24 

 

 

 

 

4 

 

 

42,690,000 

 

 

 

1,945,400 

 

 

 

 

2,610,000 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

12 

 

 

 

 

4 

 

 

830,000 

 

 

 

952,000 

 

 

 

 

2,610,000 

 

 

 

6 

 

 

 

10 

 

 

 

 

4 

 

 

680,000 

 

 

 

752,000 

 

 

 

 

2,610,000 

 

 

 

25 

 

 

 

48 

 

 

 

 

12 

 

 

44,200,000 

 

 

 

3,849,400 

 

 

 

 

7,830,000 



 

 

 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 3 ปี 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

๔) บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพื่อพัฒนา

ทอ้งถิ่น   สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ในจังหวัดนครราชสีมา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 210,000 4 45,000 4 45,000 17 300,000 

 49 47,455,400 27 4,437,000 24 4,087,000 102 56,179,400 

 



 

 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางท่ี 1  ปรับปรุงโครงสรา้งการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา  เพื่อให้รองรับการปฏิบัตภิารกิจหน้าท่ี  ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธภิาพ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ส านักงานทะเบยีน 

อ าเภอเมอืง ฯ 

1.เพ่ือสร้างหอ้งน้ าให้สะอาด 

และถกูสุขลักษณะ ตลอดจน    

มีปรมิาณเพียงพอในการใช้งาน

ส าหรับประชาชนที่มาติดต่องาน 

2. เพื่อสร้างรับรู ้Perception  

และความรู้สกึที่ดีของประชาชน 

ในการสมัผัส การเปลี่ยนแปลง 

ภาพรูปลักษณใ์หม่ส านกั

ทะเบียนอ าเภอเมอืงฯ  

3. เพื่อสร้างความพงึพอใจให้

ประชาชน ตลอดจนสร้างความรู้ 

4. เพื่อเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ในด้านการบริหารภาครัฐ 

 

 

1. ประชาชนที่มภีูมิล าเนาอยูใ่นเขต

อ าเภอเมอืงฯ  จ านวน 456,327 คน  

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2552) และ 

มาติดต่อราชการสามารถใช้หอ้งน้ าท่ี

สะอาด ถกูสุขลักษณะ 

2. ปรับเปลี่ยนการให้บรกิารจากเชิง            

รับสู่เชงิรุก โดยการเสริมภาพลักษณ ์           

ให้เป็นหน่วยบริการภาครัฐที่ทันสมัย 

Modern 

10,000 

(ทต.) 

  10,000 

(ทต.) 

1. ประชาชนผู้รับบริการจากส านัก

ทะเบียนอ าเภอเมอืงฯ ได้รับความพึง

พอใจ มีการรับรู้และสัมผัสไดต้่อการ

เปลี่ยนแปลงในคุณภาพการใหบ้ริการ 

ที่ดีข้ึน 

2. เจา้หน้าที่ผูป้ฏิบัติงานของส านัก

ทะเบียนอ าเภอเมอืงฯ   ได้รับการกระตุ้น

ให้เกิดความตระหนักที่จะพัฒนาการให้ 

บริการที่ดแีก่ประชาชน 

3. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัตงิานของส านัก

ทะเบียนอ าเภอเมอืงฯ ได้รับการพัฒนา

และสร้างเสริมให้มีการให้บรกิารที่สร้าง

ความพงึพอใจแก่ประชาชน 

4. ประชาชนผู้ใช้บรกิารสามารถใช้

บริการห้องน้ าท่ีสะอาดและถกู

สุขลักษณะ 

 

 

ส านักปลัด 

 



 

 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางท่ี 1  ปรับปรุงโครงสรา้งการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา  เพื่อให้รองรับการปฏิบัตภิารกิจหน้าท่ี  ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธภิาพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

2 ก่อสร้างอาคารที่ท าการ 

เทศบาลต าบลไชยมงคล   

 

 

เพื่อใช้เป็นส านักงานหลัง 

ใหม่แทนส านักงานหลังเดิม                

ที่สถานที่ไม่เพียงพอต่อการ

บรหิารงานและการปฏิบัติ

ราชการของ ทต.ไชยมงคล 

ก่อสร้างอาคารที่ท าการเทศบาลต าบล

ไชยมงคล โดยเป็นอาคาร คสล.2 ชั้น  

จ านวน 1 หลัง มีขนาดความกว้าง 

12.50 เมตร ยาว  30 เมตร  

(ตามแบบท่ี ทต. ไชยมงคลก าหนด) 

พร้อมติดตั้งปาูยโครงการ จ านวน 1ปูาย 

38,300,000 

(ทต.) 

 

                                            

  38,300,000 

(ทต.) 

 

การบริหารงานและ 

การปฏบิัติงานราชการ 

มีความคล่องตัว              

ท าให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด 

ต่อการบริการประชาชน 

กองชา่ง 

3 ปรับปรุงการบริหารงาน

เพื่อการบริการประชาชน

สู่มาตรฐานสากล 

เพื่อรองรับการบริการ

ประชาชนมีความสะดวก 

รวดเร็ว 

1  ครั้ง 50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

150,000 

(ทต.) 

สามารถบริการ

ประชาชนได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว  วันละไม่น้อย

กว่า  50 ราย 
 

ส านักปลัด 

4 พัฒนาสถานที่ท างาน 

 (5 ส.) 

เพื่อปรับปรุงสถานที่ท างาน

ให้เป็นระเบยีบและสะดวก

ให้การให้บรกิารประชาชน 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส านกังาน   

ค่าก่อสร้างและอื่น ๆ 

200,000 

(ทต.) 

200,000 

(ทต.) 

200,000 

(ทต.) 

600,000 

(ทต.) 

ศักยภาพในการบริหาร

จัดการมีประสิทธผิลมาก

ยิ่งข้ึน 

 

ส านักปลัด 

5 เสริมสร้างและพฒันา 

องค์ความรูใ้หแ้ก่

บุคลากร 

1. เพื่อเพิ่มทักษะองค์

ความรูแ้ก่บุคลากร 

2. เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษา

ต่อ 
 

บุคลากรได้เข้ารับการศึกษาตอ่ในระดับ

ที่สูงข้ึน 

300,000 

(ทต.) 

300,000 

(ทต.) 

300,000 

(ทต.) 

900,000 

(ทต.) 

บุคลากรมีศกัยภาพ

รองรับการปฏิบัตงิาน 

ส านักปลัด 

 



 

 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางท่ี 1  ปรับปรุงโครงสรา้งการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา  เพื่อให้รองรับการปฏิบัตภิารกิจหน้าท่ี  ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธภิาพ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

6 ฝกึอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ

การปฏบิัติราชการ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู ้ความสามารถ 

ในงานที่ปฏิบัติ  

พนักงานส่วนต าบล ลกูจ้างประจ า

และพนักงานจา้งของเทศบาล

ต าบลไชยมงคล 

10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

บุคลากรมคีวามรู้ ความสามารถ

เพ่ิมข้ึนและน าความรูม้าพัฒนา 

ในการปฏบิัติงานที่รับผดิชอบ 

ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 

7 รองรับการถ่ายโอนภารกิจ

การกระจายอ านาจ สู่องคก์ร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

เพื่อสนองตอ่นโยบาย

เรง่ด่วนของรัฐบาล 

ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตาม 

ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน

ให้แก่ ทต.ทกุโครงการ 

100,000 

(ทต.) 

100,000 

(ทต.) 

100,000 

(ทต.) 

300,000 

(ทต.) 

สามารถสนองตอบตอ่นโยบาย 

ของรัฐ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 

 

8 จัดเก็บข้อมูล จปฐ.  

และ กชช2ค. 

 

 

เพื่อน าข้อมูล จปฐ.และ 

กชช2ค. มาประเมนิผล 

ในภาพรวมของต าบล 

ไชยมงคล 

6 หมู่บา้น 20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

ระบบการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  

และ กชช2ค. มีประสิทธภิาพ

และเกิดประโยชน์ ในการ

ประเมินผลในภาพรวม 

ส านักปลัด 

9 ออกรังวดัที่สาธารณะ เพื่อส ารวจเขตแดนที่                   

ชัดเจน 
 

1 ครั้ง 50,000 

(ทต.) 

  50,000 

(ทต.) 

เพื่อแบ่งเขตแดนที่ชัดเจน กองชา่ง 

10 ก่อสร้างโรงอาหาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็  

ทต.ไชยมงคล 

1. เพื่อให้เดก็มีสถานที่

รับประทานอาหาร 

2. เพื่อให้เดก็มี

สุขลักษณะที่ด ี

 

ก่อสร้างโรงอาหารของศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ ทต.ไชยมงคล 

 

 

150,000 

(ทต.) 

150,000 

(ทต.) 

 300,000 

(ทต.) 

1.ท าให้เด็กสถานที่รับประทาน

อาหาร 

2. ท าให้เด็กมีสุขลักษณะที่ด ี

กอง 

การศึกษาฯ 

 



 

 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางท่ี 1  ปรับปรุงโครงสรา้งการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา  เพื่อให้รองรับการปฏิบัตภิารกิจหน้าท่ี  ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธภิาพ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

11 ก่อสร้างอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็  

เพื่อใช้เป็นสถานที่เตรียมความ

พร้อมของเด็กนักเรยีนศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก ทต.ไชยมงคล 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กโดยมีรายละเอียด ดังนี ้

- ขนาดความจุของจ านวน 

เด็กเล็กจ านวน 81-100 คน 

(ตามแบบท่ี สถ.ศพด.3)  

จ านวน 1 หลัง 

2,500,000 

(ทต.) 

  2,500,000 

(ทต.) 

-เด็กมีสถานที่เตรียมความ

พร้อมพัฒนาการ 

-มีสถานที่รองรับเด็ก ในชุมชน

ให้ไดร้ับการเตรียมความพร้อม

อย่างเพียงพอ 

กอง 

การศึกษาฯ 

12 ปรับปรุงภูมิทัศน์  

บริเวณรอบส านกังาน 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก 

ส านักงานให้ดสูวยงาน และ 

ร่มรื่น 

 

 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบ

ส านักงาน เชน่ จัดสวนหย่อม 

ให้มีทัศนียภาพที่สวยงามเป็น 

ที่น่าพอใจให้กับผู้มาตดิตอ่

ราชการ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000,000 

(ทต.) 

  1,000,000 

(ทต.) 

-ภูมิทัศนภ์ายนอก ส านกังาน 

ให้ดูสวยงาน และร่มรื่น 

-ประชาชนที่เข้ามารับบรกิาร  

หรือติดต่อราชการ มีจุดพักผอ่น

หย่อนใจส าหรับรองรับบริการ

หรือติดต่อราชการ 

ส านักปลัด 



 

 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางท่ี 2  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองคก์ร เพื่อให้บรกิารกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถอืประโยชนส์ูงสุดของประชาชนผูร้ับบริการเป็นส าคัญ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

1 จัดซื้อหนังสอืพิมพ/์

วารสาร 

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล 

ข่าวสารทันเหตุการณ ์

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ 

ข่าวสารเพิ่มมากขึน้ 
 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทัน

เหตุการณ ์

กอง 

การศึกษาฯ 

2 ส่งเสริมและจัดให้มี

ห้องสมุดชุมชน 

เพื่อเสริมทักษะในการอ่าน 

ให้แก่ประชาชน ในต าบล 
 

1  แห่ง  100,000 

(ทต.) 

 100,000 

(ทต.) 

ประชาชนในท้องถิ่น ไดม้ีห้องสมุด 

และหนังสืออา่นอย่างทั่วถึง 

กอง 

การศึกษาฯ 

3 จัดท าวารสาร สิ่งพิมพ ์          

เผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร

ของเทศบาลต าบลไชย

มงคล 

เพื่อประชาสัมพันธ ์

ข้อมูลขา่วสารต่างๆ                

ของเทศบาลต าบลไชยมงคล

ให้แก่ประชาชน 

 

เพื่อจัดวารสาร สิ่งพิมพ ์          

ประชาสัมพันธ์  ผลงาน

ของเทศบาลต าบลไชย

มงคล 

80,000 

(ทต.) 

80,000 

(ทต.) 

80,000 

(ทต.) 

240,000 

(ทต.) 

ประชาชนได้รับข้อมูลขา่วสารจาก  

สื่อสิ่งพิมพข์องเทศบาลต าบลไชย

มงคล 

ส านักปลัด 

4 ออกพื้นที่เยี่ยมชาวบา้น 

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ

การจัดเก็บภาษี 

1. เพื่อประชาชน ในหมู่บ้าน

มาสามารถ 

ช าระค่าภาษไีด้สะดวก 

2. เพื่อเพิ่มอัตราการจัดเก็บ

ภาษี 
 

ออกจัดเก็บภาษใีนหมู่บา้น 

ทุกหมู่บา้น จ านวน 6 

หมู่บ้าน  

15,000 

(ทต.) 

15,000 

(ทต.) 

15,000 

(ทต.) 

45,000 

(ทต.) 

1.การจัดเก็บภาษมีีประสิทธภิาพและ

เกิดประสิทธิผลเพิ่มขึน้มากกวา่ปีที่

ผา่นมา 

2.ประชาชนเกิดความเข้าใจ รูบ้ทบาท 

หน้าท่ีของตนเองในการเสยีภาษอีย่าง

ถูกต้อง 

3.ประชาชนเกิดความรูแ้ละทัศนคติที่

ดีในการบริการของหน่วยงานราชการ 
 

กองคลัง 

 



 

 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางท่ี 2  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองคก์ร เพื่อให้บรกิารกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถอืประโยชนส์ูงสุดของประชาชนผูร้ับบริการเป็นส าคัญ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

5 ศูนย์รวมข้อมูลขา่วสาร

ระดับอ าเภอ 

เพื่ออ านวยความสะดวก 

ในการจัดซื้อ / จัดจา้งของ 

ทต.ในเขตอ าเภอเมอืงฯ 

อุดหนุนองคก์ารบริหาร 

ส่วนต าบลหมืน่ไวย  

 ตามโครงการศูนยร์วม 

ข้อมูลขา่วสารระดับอ าเภอ 

 

5,000 

(ทต.) 

5,000 

(ทต.) 

5,000 

(ทต.) 

15,000 

(ทต.) 

ได้ความสะดวกและใชส้ถานที่เปิดซองสอบ

ราคาจัดซือ้/จัดจา้งของ ทต.  

ในเขตอ าเภอเมอืงฯ 

ทต.หมื่นไวย 

6 จัดท าระบบแผนท่ีภาษี

และพัฒนาการจัดเก็บ

รายได ้

เพื่อปรับปรุงและ            

พัฒนาศักยภาพการ

จัดเก็บรายได ้

จัดจา้งบริษัทท่ีปรึกษา

ด าเนนิการจัดท าระบบแผน

ที่ภาษี 

300,000 

(ทต.) 

300,000 

(ทต.) 

300,000 

(ทต.) 

900,000 

(ทต.) 

สามารถพัฒนารายไดใ้ห้สูงข้ึน ส านักปลัด/ 

กองคลัง/ 

กองชา่ง 
 

7 จัดหาเทคโนโลยีที่

ทันสมัยและเหมาะสม

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

ท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ

ท างานของ ทต. 

จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เชน่ GRS  Pocket PC ระบบ 

wireless LAN ฯลฯ 

 

150,000 

(ทต.) 

150,000 

(ทต.) 

150,000 

(ทต.) 

450,000 

(ทต.) 

การท างานและการให้บรกิารของ ทต.  

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักปลัด 

 



 

 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางท่ี 2  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองคก์ร เพื่อให้บรกิารกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถอืประโยชนส์ูงสุดของประชาชนผูร้ับบริการเป็นส าคัญ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

8 พัฒนาเว็บไซด์ของ ทต. 

 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ  

และข้อเสนอแนะ ผา่นทาง

อินเตอร์เน็ต 
 

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

ข้อมูลผา่นทางอนิเตอร์เน็ต 

1  เว็บไซด ์ 60,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

180,000 

(ทต.) 

การสื่อสารระหว่าง

ผูร้ับบริการกับองคก์ร          

สะดวก  สบายข้ึน 

ส านักปลัด 

9 ติดตั้งกระจกกลม/ไฟสัญญาณ

จราจร/ปูายเตอืนจราจร

สัญญาณไฟตามแยกต่างๆ  

รวมทั้ง การท าลูกระนาดบน

ถนนที่เป็นจุดเสี่ยงภายในชุมชน 
 

 

 

 

 

เพื่อเพิ่มความปลอดภยั 

ในการขับข่ีพาหนะใน

ชุมชนและลดความเร็ว 

ในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริเวณทางแยกและจุดเสี่ยงต่างๆ  

ภายในชุมชน 

40,000 

(ทต.) 

40,000 

(ทต.) 

40,000 

(ทต.) 

120,000 

(ทต.) 

ประชาชนมีการ

ปลอดภัยในการขับข่ี

ยานพาหนะตา่งๆ 

ส านักปลัด 

 



 

 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางท่ี 2  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองคก์ร เพื่อให้บรกิารกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถอืประโยชนส์ูงสุดของประชาชนผูร้ับบริการเป็นส าคัญ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

10 ซ่อมแซมหอกระจายข่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์เสียง 

ตามสายประจ าหมู่บ้าน 

1. ซ่อมแซมหอกระจายข่าว                    

(ทางไกลอัตโนมัติไรส้าย) 

ทต.ไชยมงคล ราคา 250,000.-บาท 

2. ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ า

หมู่บา้น  จ านวน  6 หมู่บา้น   

ราคา 100,000.-บาท 

 

 

350,000 

(ทต.) 

 
 

  350,000 

(ทต.) 

 
 

ราษฎรในหมู่บ้านได้รับ

ทราบข้อมูล  ข่าวสาร

การประชาสัมพันธ์เสียง

ตามสายได้อย่างทั่วถึง  

 

ส านักปลัด/            

กองชา่ง 

11 จัดซือ้เครื่องสูบน้ า 

ชนิดหอยโข่ง  

(เครื่องยนต์ดเีซล) 

เพื่อใชสู้บน้ าในการท า

น้ าประปาให้ประชาชน 

ไวใ้ชอุ้ปโภค-บริโภค 

จัดซือ้เครื่องสูบน้ า 

ชนิดหอยโข่ง  

(เครื่องยนต์ดเีซล) 

ขนาดท่อส่งไม่น้อยกวา่ 4 “ 

 

 

90,000 

(ทต.) 

  90,000 

(ทต.) 

ประชาชนมนี้ าประปาไว้ใช้

อุปโภค-บริโภคได้อยา่ง

เพยีงพอต่อความตอ้งการ 

กองช่าง 

12 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าไฟฟาู

แบบจุ่มน้ าขนาด 1.5 hp 

เพื่อใชสู้บน้ าในการท า

น้ าประปาให้ประชาชน 

ไวใ้ชอุ้ปโภค-บริโภค 

 

 

 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าไฟฟูาแบบจุ่มน้ า

ขนาด 1.5 hp จ านวน 4 เครื่อง 

(19,500 * 4) 
 

 

 

 

78,000 

(ทต.) 
  78,000 

(ทต.) 

ประชาชนมนี้ าประปาไว้ใช้

อุปโภค-บริโภคได้อยา่ง

เพยีงพอต่อความตอ้งการ 

กองชา่ง 

 



 

 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางท่ี 2  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองคก์ร เพื่อให้บรกิารกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถอืประโยชนส์ูงสุดของประชาชนผูร้ับบริการเป็นส าคัญ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

13 จัดซื้อเครื่องสูบน้ า

ไฟฟาูแบบจุ่มน้ า

ขนาด 2 hp 

เพื่อใชสู้บน้ าในการท า

น้ าประปาให้ประชาชน 

ไวใ้ชอุ้ปโภค-บริโภค 

 

 

 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าไฟฟูาแบบจุ่มน้ าขนาด 2 hp        

จ านวน 4 เครื่อง 

(28,900 * 4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115,600 

(ทต.) 
  115,600 

(ทต.) 
ประชาชนมนี้ าประปาไว้ใช้

อุปโภค-บริโภคได้อยา่ง

เพยีงพอต่อความตอ้งการ 

กองชา่ง 

14 จัดซื้อเครื่องสูบน้ า

ไฟฟาูแบบจุ่มน้ า

ขนาด 3 hp 

เพื่อใชส้บูน้ าในการท า

น้ าประปาให้ประชาชน 

ไวใ้ชอุ้ปโภค-บริโภค 

 

 

 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าไฟฟูาแบบจุ่มน้ าขนาด 3 hp        

จ านวน 4 เครื่อง 

(42,000 * 4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168,000 

(ทต.) 
  168,000 

(ทต.) 
ประชาชนมนี้ าประปาไว้ใช้

อุปโภค-บริโภคได้อยา่ง

เพยีงพอต่อความตอ้งการ 

กองชา่ง 



 

 

 

 

8. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางท่ี 2  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองคก์ร เพื่อให้บรกิารกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถอืประโยชนส์ูงสุดของประชาชนผูร้ับบริการเป็นส าคัญ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

15 จัดซื้อเครื่องสูบ

น้ าไฟฟาูแบบหอย

โข่งมอเตอร์ 

ขนาด 2 hp 

เพื่อใชสู้บน้ าในการท า

น้ าประปาให้ประชาชน 

ไวใ้ชอุ้ปโภค-บริโภค 

 

 

 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าไฟฟาูแบบหอยโข่งมอเตอร์ขนาด 2 hp       

จ านวน 4 เครื่อง 

(9,700 * 4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,800 

(ทต.) 
  38,800 

(ทต.) 
ประชาชนมนี้ าประปาไว้ใช้

อุปโภค-บริโภคได้อยา่ง

เพยีงพอต่อความตอ้งการ 

กองชา่ง 

16 จัดซื้อเครื่องสูบ

น้ าไฟฟาูแบบหอย

โข่งมอเตอร์ 

ขนาด 3 hp 

เพื่อใชสู้บน้ าในการท า

น้ าประปาให้ประชาชน 

ไวใ้ชอุ้ปโภค-บริโภค 

 

 

 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าไฟฟาูแบบหอยโข่งมอเตอร์ขนาด 3 hp       

จ านวน 4 เครื่อง 

(19,500 * 4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78,000 

(ทต.) 
  78,000 

(ทต.) 
ประชาชนมนี้ าประปาไว้ใช้

อุปโภค-บริโภคได้อยา่ง

เพยีงพอต่อความตอ้งการ 

กองชา่ง 

 



 

 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางท่ี 2  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองคก์ร เพื่อให้บรกิารกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถอืประโยชนส์ูงสุดของประชาชนผูร้ับบริการเป็นส าคัญ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

17 จัดซื้อเครื่องสูบ

น้ าไฟฟาูแบบหอย

โข่งมอเตอร์ 

ขนาด 5.5 hp 

เพื่อใชสู้บน้ าในการท าน้ าประปา

ให้ประชาชน 

ไวใ้ชอุ้ปโภค-บริโภค 

 

 

 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าไฟฟาูแบบหอยโข่งมอเตอร์

ขนาด 5.5 hp       จ านวน 2 เครื่อง 

(23,000 * 4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,000 

(ทต.) 
  46,000 

(ทต.) 
ประชาชนมนี้ าประปาไว้ใช้

อุปโภค-บริโภคได้อยา่ง

เพยีงพอต่อความตอ้งการ 

กองชา่ง 

18 จัดซื้อเครื่องสูบ

น้ าไฟฟาูแบบหอย

โข่งมอเตอร์ 

ขนาด 7.5 hp 

เพื่อใชสู้บน้ าในการท าน้ าประปา

ให้ประชาชน 

ไวใ้ชอุ้ปโภค-บริโภค 

 

 

 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าไฟฟูาแบบหอยโข่งมอเตอร์

ขนาด 7.8 hp       จ านวน 1 เครื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000 

(ทต.) 
  30,000 

(ทต.) 
ประชาชนมนี้ าประปาไว้ใช้

อุปโภค-บริโภคได้อยา่ง

เพยีงพอต่อความตอ้งการ 

กองชา่ง 

 



 

 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางท่ี 2  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองคก์ร เพื่อให้บรกิารกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถอืประโยชนส์ูงสุดของประชาชนผูร้ับบริการเป็นส าคัญ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

19 จัดซื้อป๊ัมน้ ายาเคมี เพื่อใชบ้ าบัดน้ าในการท า

น้ าประปาให้ประชาชน 

ไวใ้ชอุ้ปโภค-บริโภค 

 

 

 

 

 

 

จัดซื้อป๊ัมน้ ายาเคมี จ านวน 3 เครื่อง 

(12,000 * 3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,000 

(ทต.) 
  36,000 

(ทต.) 
ประชาชนมนี้ าประปาไว้ใช้

อุปโภค-บริโภคได้อยา่ง

สะอาดและปลอดภัย 

กองชา่ง 

20 จัดซือ้เครื่องตัดหญา้

แบบเข็น 

เพื่อใชต้ัดหญา้บริเวณ

สถานท่ีเทศบาลต าบล     

ไชยมงคล 

 

 

 

 

 

 

 

จัดซือ้เครื่องตัดหญา้แบบเข็น จ านวน 1 เครื่อง 13,000 

(ทต.) 

  13,000 

(ทต.) 

บริเวณรอบๆเทศบาลต าบล 

ไชยมงคลได้รับความสะอาด  

ส านักปลัด 

 



 

 

 

8. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางท่ี 2  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองคก์ร เพื่อให้บรกิารกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถอืประโยชนส์ูงสุดของประชาชนผูร้ับบริการเป็นส าคัญ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

21 จัดซื้อปูายสัญญาณไฟ

สามเหลื่อมหยดุตรวจ 

เพื่อใช้ในงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 

จัดซื้อปูายสัญญาณไฟสามเหลื่อม 

หยุดตรวจ 2 ระบบ จ านวน 2 ตัวๆ 

ละ 10,000.-บาท 

20,000 

(ทต.) 

  20,000 

(ทต.) 

ท าให้การท างานมีความพร้อมต่อการ           

ให้บริการประชาชน  ในด้านงานปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยและการ

ด าเนนิงานได้อย่างมีประสิทธภิาพของ

งานปูองกันฯ 

ส านักปลัด 

22 จัดซื้อกรวยจราจร เพื่อใช้ในงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 

จัดซื้อกรวยจราจร จ านวน 20 อันๆ  

ละ 400.-บาท 

8,000 

(ทต.) 

  8,000 

(ทต.) 

ท าให้การท างานมีความพร้อมต่อการ 

ให้บรกิารประชาชน  ในด้านงานปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยและการ

ด าเนนิงานได้อย่างมีประสิทธภิาพของ

งานปูองกันฯ 

ส านักปลัด 

23 จ้างเหมาบริการ 

เครื่องถ่ายเอกสาร 

เพื่อความคล่องตัว 

ในการปฏบิัติงานใช้ภายใน

องค์กร 

จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 

ของบริษัทเอกชน  จ านวน 2 เครื่องๆ 

 ละ 3,000.-บาท/เดือน                       

(ปีละ36,000.-บาท / 1 เครื่อง) 

72,000 

(ทต.) 

72,000 

(ทต.) 

72,000 

(ทต.) 

216,000 

(ทต.) 

การปฏบิัติงานขององค์กรมีผลสัมฤทธิ ์

ที่มีประสิทธภิาพ ตามความมุ่งหมาย

ของทางราชการที่ก าหนดไว ้

 
 

ส านักปลัด/ 

กองคลัง 

24 

 

 

จัดซื้อเก้าอี้บุนวย เพื่อใช้ในการประชุมสภา

เทศบาลต าบลและต้อนรับ

แขกในการประชุมต่างๆ 

 

จัดซื้อเก้าอีบุ้นวย  จ านวน 50 ตัวๆ 

ละ 650.-บาท 

32,000 

(ทต.) 

  32,000 

(ทต.) 

ท าให้มีสถานที่นั่งเพียงพอกับผู้เข้าร่วม 

ในการประชุมต่างๆ  

ส านักปลัด 

 



 

 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางท่ี 3  สนับสนุนบคุลากรของเทศบาลต าบลไชยมงคล ใหไ้ด้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้  เพื่อยกระดับประสิทธภิาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผล 

       ในการบรกิารประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

1 อบรมและศกึษาดูงานของ

บุคลากรในเทศบาลต าบล 

 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ศักยภาพของบุคลากร 

1  ครั้ง 100,000 

(ทต.) 

100,000 

(ทต.) 

100,000 

(ทต.) 

300,000 

(ทต.) 

บุคลากรมีศกัยภาพ

รองรับการปฏิบัตงิาน 

 

ส านักปลัด 

2 ส่งเสริมประสิทธภิาพการ

ท างานแก่บุคลากร 

เพื่อให้มีบุคลากร

ปฏิบัติงานตามภารกิจ

หน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม

เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน 

ปรับปรุงอัตราบุคลากรให้มี

สัดส่วนรายจา่ยเป็นเงนิเดือน

ค่าตอบแทนและเงนิสวัสดกิาร 

ต่าง ๆ ไม่เกินร้อยละ 40              

ของเงนิรายได้ 
 

2,500,000 

(ทต.) 

2,500,000 

(ทต.) 

2,500,000 

(ทต.) 

7,500,000 

(ทต.) 

บุคลากรปฏิบัติงาน

ภารกิจหน้าท่ีได ้ 

อย่างมีประสิทธภิาพ 

และประสิทธิผล 

 

ส านักปลัด 

3 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

แก่บุคลากรและประชาชน

ทั่วไป 

 

 

 

 

 

เพื่อพัฒนาคุณภาพทาง

จิตใจของบุคลากรและ

ประชาชนทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดอบรมฟังธรรมะปฏิบัติธรรม 10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

30,000

(ทต.) 

พนักงานส่วนต าบล 

และผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

มีคุณธรรม-จริยธรรม 
 

กอง 

การศึกษาฯ 

 



 

 

 

8. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางท่ี 3  สนับสนุนบคุลากรของเทศบาลต าบลไชยมงคล ใหไ้ด้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้  เพื่อยกระดับประสิทธภิาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผล 

       ในการบรกิารประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

4 จัดให้มีเจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 

ข่าวสารการด าเนินงาน 

ในโครงการหรอืกิจกรรม

ต่างๆ (ทางเครื่องกระจาย

เสียงไร้สาย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้

ประชาชน ไดร้ับทราบ

สถานการณ์ปัจจุบัน          

ในการบริหารงาน 

 

1 คน - - -  - เพ่ิมช่องทางการ

เผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร

ของเทศบาลต าบลให้

มากขึ้น 

ส านักปลัด 

 



 

 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางท่ี 4  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น   เพื่อพัฒนาท้องถิ่น   สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน                 

      ในจังหวัดนครราชสีมา   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

1 เสริมสร้างความรู้

เกี่ยวกับประชาธิปไตย

และการมสี่วนร่วมของ

ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง 

ความคดิเห็นและมีส่วนร่วม 

ในการก าหนดแนวทางการ

พัฒนาท้องถิ่น 

จัดฝึกอบรม  1  ครั้ง ผูเ้ข้าอบรม  

จ านวน  300 คน 

10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

ประชาชนมีบทบาท 

และมีสว่นร่วมในการ 

พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

2 สภาเคลื่อนที ่ 1. เพื่อให้ประชาชนเข้ารับฟัง

และแสดงความคิดเห็นใน

สภา ทต. 

2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 

2 ครั้ง 10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

ประชาชนมีบทบาท 

และมีสว่นร่วมในการ 

พัฒนาท้องถิ่น 

 

ส านักปลัด 

3 ยุทธศาสตร์วฒันธรรม

ไทยสายใยชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน           

เกิดการรว่มคดิร่วมอนุรกัษ์

และร่วมพฒันาวฒันธรรมอัน

จะน าไปสู่การพัฒนา 

พื้นที่ให้มีความเจริญก้าวหน้า 

2. เพื่อให้เกดิความ

ปรองดองสมานฉันท ์

ตามนโยบายของรัฐบาล 

1. เพื่อใช้เป็นเวทสี าหรับการแสดง 

ความคดิเห็นและด าเนนิกิจกรรมร่วมกัน

ทัง้ของสภาวัฒนธรรมต าบล-หมู่บา้น 

2. จัดท ายุทธศาสตร์วฒันธรรมไทย 

สายใยชุมชนและโครงการกิจกรรม 

ต่างๆ  ที่จะด าเนินการโดยใหม้กีาร 

แต่งตั้งคณะกรรมการเวทีประชาคม 

วัฒนธรรมไทยสายใยชมุชนต าบล 
 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

ประชาชนเกิดความ

ปรองดองสมานฉันท ์

ตามนโยบายของ 

รัฐบาล 

 

กอง 

การศึกษาฯ 

 



 

 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางท่ี 4  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น   เพื่อพัฒนาท้องถิ่น   สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน                 

                  ในจังหวัดนครราชสีมา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

4 เพ่ิมศักยภาพการไก่เกลี่ย

ข้อพพิาทหมู่บา้น 

1.เพ่ือให้คณะกรรมการหมู่บา้น  

มีความรูค้วามใจระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ประนปีระนอมข้อพพิาทหมู่บา้น 

2.เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บา้น

ทราบเทคนิคและวธิีการไกล่เกลี่ย 

3.เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของ

ประชาชนที่เป็นคู่กรณี ความ

ขัดแย้ง 

4. เพื่อให้ชุมชนมีความสามัคค ี

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดฝึกอบรมใหแ้กค่ณะกรรม 

การหมู่บา้นในเรือ่งกฎหมายแพ่ง 

และพาณิชย ์ กฎหมายอาญา 

การจัดท าบันทึกการไกล่เกลี่ย 

15,000 

(ทต.) 

 

  15,000 

(ทต.) 

 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สามารถไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาทในหมู่บ้านได ้

2.ประชาชนคู่กรณี

พิพาทเกิดความใจที่ดี

ต่อกันไม่เกิดข้อขัดแย้ง

เพ่ิมเติมและไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย เสียเวลา            

ในการด าเนินคดีสู่ศาล 

3.หมู่บา้น/ชุมชน ไม่เกดิ

ความแตกแยกขาด

ความสามคัค ี

อ าเภอเมอืงฯ 

/ทต.ไชยมงคล 

 



 

 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางท่ี 4  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น   เพื่อพัฒนาท้องถิ่น   สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน                 

                  ในจังหวัดนครราชสีมา   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

5 รักษาความสงบ 

เรียบร้อยและรักษา 

ความปลอดภัย 

ของประชาชน 

1.เพื่อให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วม 

ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษา 

ความปลอดภัยของตนเองและผูอ้ื่น รวมไปถึง 

ชุมชน หมู่บ้าน 

2.เพื่อให้ประชาชนมโีอกาสได้เขา้มามีร่วมใน 

การรับรู้ เรียนรู้ ท าความเขา้ใจรว่มกันแกไ้ข 

ปัญหารว่มในกระบวนการตัดสนิใจในการ

ปูองกันอาชญากรรมตา่งๆ 

3.เพื่อให้ประชาชนมจีิตส านกึในหนา้ที่ของ 

ตนเองและหน้าท่ีต่อส่วนรวมในการช่วยเหลอื 

ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษา

ความปลอดภัยของตนเอง และผู้อ่ืน 

4.เพื่อสง่เสริมและเสริมสร้างให้ราษฎร 

มสี่วนร่วม รักษาความสงบเรียบร้อยกับ 

ทางราชการอย่างเข้มแข็ง 

5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏบัิตงิาน 

ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับ 

เทศบาลต าบลและเทศบาลต าบล 

ผู้มีสว่นเกี่ยวข้องในการรักษา 

ความสงบเรียบร้อยทุกระดับ 

ในเขตพื้นท่ี  ตลอดจนกลุม่พลัง 

มวลชนต่างๆ(ชรบ. กม. อสป.   

อสพป. ฯลฯ) ทต.แห่ง 

ละ 16 คน 

20,000 

(ทต.) 

  20,000 

(ทต.) 

1.ประชาชนท่ีเข้ารับการ

ฝึกอบรมดา้นการรักษา

ความสงบเรียบร้อยไว้

สนับสนุนในการปฏบัิติ

หนา้ที ่

2.ประชาชนมสี่วนร่วม 

ในการรักษาความสงบ

เรียบร้อยการปูองกัน

อาชญากรรมตา่งๆ และ

รักษาความปลอดภัยของ

ตนเอง ชุมน หมูบ้่าน 

3.หมูบ้่าน/ชุมชน มีความ

แข็งอย่างย่ังยนื 

อ าเภอเมอืงฯ 

/ทต.ไชยมงคล 

 



 

 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางท่ี 4  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น   เพื่อพัฒนาท้องถิ่น   สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน                 

                  ในจังหวัดนครราชสีมา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

6 ปรับเปลี่ยนทัศนคต ิ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวขอ้งเข้าใจหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท ้

สามารถให้ค าแนะน าแก่ประชาชน 

ในพืน้ที่ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

2.เพื่อเผยแร่ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไป 

ขยายผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปประธรรม 

และครอบคลุมแก่ประชาชน สามารถน าไป

เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและ 

การด ารงชีวิต มุ่งสูก่ารพัฒนาที่สมดุล 

ยั่งยนืและมีภูมคิุ้มกนัอันน ามา ซ่ึงความอยู่ดี

มีสุขอย่างยั่งยนื 

3.เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ  ผูท้รงจุดประกายความคดิ  

เพื่อแก้ไขปัญหาทุกขย์ากของประชาชน  

ซ่ึงเป็นพสกนิกรของพระองค ์

 

ฝกึอบรมและศกึษา 

ดูงานศูนย์ศกึษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจาก 

พระราชด าร ิ

 

15,000 

(ทต.) 

 

  15,000 

(ทต.) 

 

1. เจ้าหน้าท่ีและผู้น าชุมชน/หมู่บา้น                

มีความใจเข้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงอย่างทอ่งแท้  และสามารถ  

ให้ค าแนะน าแก่ประชานในพืน้ที่ 

ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

2.ประชาชนน าหลักปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ไปเป็นแนวทางในการ 

ประกอบอาชีพและการด ารงชวีิต 

สามารถพึ่งพาตนเอง และสามารถด ารง 

อยู่ได้ในสังคมปัจจุบันอย่างเป็นปกติสุข 

ตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.ตอบสนองนโยบายภารกิจ

กระทรวงมหาดไทย  ในการส่งเสริม

เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว 

4.หมู่บ้าน/ชุมชน มคีวามเข้มแข็งอย่างยั่งยนื 

 

อ าเภอเมอืงฯ 

/ทต.ไชยมงคล 

 



 

 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางท่ี 4  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น   เพื่อพัฒนาท้องถิ่น   สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน                 

                  ในจังหวัดนครราชสีมา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

7 ปอูงกันการแพร่ระบาดของ 

ยาเสพติด โดยการเสริมสร้าง

การมีสว่นร่วมของชุมชน/

ประชาสังคม 

1.เพ่ือเสริมสร้างความ

เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน 

ด้านยาเสพติดในระดับ

หมู่บา้น/ชุมชม 

2.เพื่อเสริมบทบาท ก านัน 

ผูใ้หญบ่า้น คณะกรรมการ

หมู่บา้น สมาชกิ อปท. 

เยาวชนในการปอูงกันเฝาู

ระวังยาเสพติดในหมู่บา้น 

 3.เพื่อมอบภารกิจด้าน 

ยาเสพติดแก่เจ้าหน้าท่ี

เทศบาลต าบลและเทศบาล

ต าบล 

4.เพื่อส่งเสริมกระบวน 

การรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย

ชุมชนจากระดับหมู่บา้น/

ชุมชนสู่ต าบลในเขตพืน้ที่ 

 

1.ฝกึอบรมกลุ่มเปูาหมาย 

(ก านัน, ผูใ้หญบ่า้น, คณะกรรม 

การหมู่บา้น, สมาชิก อปท.,  

พนักงานส่วนต าบล,                 

ผูป้ระสานพลังแผน่ดิน 

และเยาวชน  อบตละ 10 คน) 

2.เจ้าหน้าท่ี ชุดปฏิบัติการยา 

เสพติด จ านวน 50 คน 

15,000 

(ทต.) 

 

  15,000 

(ทต.) 

 

1. ผู้น าหมู่บา้น  กลุ่มพลังมวลชน 

ทุกรูปแบบในหมู่บา้น/ต าบล 

ตลอดจนประชาชน 

2.หมู่บา้น/ชุมชน มรีะบบเฝูาระวัง

ปัญหายาเสพติด โดยสามารถ

ปอูงกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ได้อย่างมีประสิทธภิาพ ควบคมุ

สถานการณ์  มิให้ยาเสพติดหวน

กลับมาอีกได้ดว้ยตนเอง 

3.สามารถเสริมสร้างความเข้ม

แข้งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ซ่ึงเป็น

ฐานรากของสังคม  ในการเอา            

ชนะยาเสพติด  ได้อย่างยั่งยนื  

โดยด าเนินการในลักษณะพหุภาคี 

4.หมู่บ้าน/ชมชน มคีวามเข้มแข็ง

และเอาชนะยาเสพติดได้อย่าง

ยั่งยนื 

อ าเภอเมอืงฯ/

ทต.ไชยมงคล 

 



 

 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางท่ี 4  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น   เพื่อพัฒนาท้องถิ่น   สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน                 

                  ในจังหวัดนครราชสีมา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

8 รวมน้ าใจสูก่าชาด 1.เพ่ือสนับสนุนกิจการ 

ของเหล่ากาชาดจังหวัด

นครราชสมีา 

2.เพื่อรับบริจาคเงินและ

สิ่งของ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์

แก่ผู้ประสบสาธารณภัย 

3.เพื่อช่วยเหลือสงเคราะหเ์ด็ก

, คนชรา และคนพิการ 

ที่ไม่สามารถช่วยเหลอืตนเอง

ได้ และอยู่ในความดูแลอง

เหล่ากาชาดจังหวัดนครรา

สีมา 

 

อุดหนุนกาชาด  อ าเภอเมอืง ฯ

จังหวัดนครราชสีมา 

5,000 

(ทต.) 

5,000 

(ทต.) 

5,000 

(ทต.) 

15,000 

(ทต.) 

1. สนับสนุนกิจการของเหล่า 

กาชาดจังหวัดนครราชสมีา 

2.ช่วยเหลือสงเคราะหเ์ด็ก, 

คนชรา และคนพกิาร  

ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  

และอยู่ในความดูแล 

ของเหล่ากาชาด 

อ าเภอเมอืงฯ/ 

ทต.ไชยมงคล 

9 ปฏิบัติงานหรือด าเนนิ 

การตามแนวทาง 

นโยบายของรัฐบาล 

เพื่อสนองตอ่นโยบายเร่งดว่น 

ของรัฐบาล 

ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตาม

แนวทางนโยบายของรัฐบาล 

ตามภารกิจของ ทต. 

ทุกโครงการ 
 

 

100,000 

(ทต.) 

100,000 

(ทต.) 

100,000 

(ทต.) 

300,000 

(ทต.) 

สามารถสนองตอบตอ่

นโยบายของรัฐ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

 

 



 

 

 

บัญชีสรุป 

โครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) 

เทศบาลต าบลไชยมงคล 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 3 ปี 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ  
1) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วน

ราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและ

องค์กร  ที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความ

พร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภัย 

2) สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตัง้และอบรม

ฟื้นฟูต ารวจบา้น   และอาสาสมัครปูองกัน

ภัยฝาุยพลเรอืน (อปพร.) เพื่อเป็นก าลัง

สนับสนุนเจ้าหน้าท่ีรัฐ  และดูแลรักษาความ

ปลอดภัยและการจราจรในชมุชนหมู่บา้น 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

12 

 

 

310,000 

 

 

 

 

355,000 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

110,000 

 

 

 

 

180,000 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

110,000 

 

 

 

 

180,000 

 

 

 

9 

 

 

 

 

22 

 

 

530,000 

 

 

 

 

715,000 

รวม 16 665,000 8 290,000 8 290,000 31 1,245,000 

 



 

 

 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ  
แนวทางท่ี 1  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธกิารกุศลและองค์กร  ที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปอูงกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

1 จัดตั้งศูนย์ปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

ที่ได้มาตรฐาน 

เพื่อให้มีศูนย์ปูองกัน               

และบรรเทาสาธารณภัย 

ในต าบลที่มีประสิทธภิาพ 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้            

ที่ทันสมัยส าหรับใช้ในการปอูงกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

 

50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

150,000 

(ทต.) 

ประชาชนได้รับการ

ช่วยเหลือและบรรเทา

การเกิดสาธารณภัย          

ได้อย่างทันทว่งที 
 

ศูนย์สุขภาพ        

ชุมชนไชยมงคล 

2 เฝูาระวังและลดปัญหา

อุบัติเหตุทางจราจร                  

ช่วงเทศกาลปีใหม ่

สงกรานต์   

เพื่อให้มีการเฝาูระวังและ

ลดปัญหาอุบัตเิหตุทาง

จราจรช่วงเทศกาลปีใหม่

และสงกรานต ์
 

อุดหนุนเจ้าหน้าท่ี อปพร. ประจ าศูนย์

ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยัของ

ต าบล 

50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

150,000 

(ทต.) 

1. ลดการเกิดอุบัติเหต ุ

2. ประชาชนผู้ขับข่ีมี

ความระมัดระวังมากข้ึน 

 

ส านักปลัด 

3 ปอูงกันและลดอุบัติเหต ุ

ทางถนนช่วงเทศกาล 

1.เพ่ือให้อ านวยความ

สะดวกในการเดนิทาง 

แก่ประชาชน 
 

 

อุดหนุนศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจปอูงกัน

อุบัติเหตุจราจรทางถนน  อ าเภอเมอืงฯ 

จังหวัดนครราชสีมา 

10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

1.ประชาชนได้รับการ

อ านวยความสะดวกใน

การเดนิทาง 
 

อุดหนนุศนูย์

อ านวยการเฉพาะกิจ

ปูองกันอุบัติเหตุ

จราจรทางถนน  

อ าเภอเมืองฯ 

4 ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อให้มีการเฝาูระวังและ

ลดปัญหาอาชญากรรม

ในพืน้ที่ต าบลไชยมงคล 
 

 

บริเวณจุดเสี่ยงในพืน้ที่ต าบลไชยมงคล 200,000 

(ทต.) 
  200,000 

(ทต.) 
1.ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
 

ส านักปลัด 

 

 



 

 

 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
แนวทางท่ี 2  สนับสนนุการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต ารวจบา้น   และอาสาสมคัรปอูงกันภัยฝาุยพลเรอืน (อปพร.) เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหนา้ท่ีรัฐ  และดูแลรกัษาความปลอดภัย 

       และการจราจรในชุมชนหมู่บา้น 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

1 ฝกึอบรมอาสาสมคัร

ปอูงกันกับฝุายพลเรือน

ประจ าต าบล (อปพร.) 

เพื่อให้ผูเ้ข้าอบรมมีทักษะใน 

การปอูงกันชวีิตและทรัพย์สิน 

ภายในชุมชน 

60  คน 50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

150,000 

(ทต.) 

ผูผ้า่นการอบรมสามารถน า

ความรูไ้ปใชใ้นการปอูงกนั

ชีวิตและทรัพย์สิน ภายใน

ชุมชน 
 

ส านักปลัด 

2 ซักซ้อมแผนปฏิบัติการ

ปอูงกันสาธารณภยั              

ในต าบล 

เพื่อให้มีการเตรยีมความพร้อม 

ซักซ้อมการเกิดสาธารณภัย 

ในต าบล 
 

ซักซ้อมแผนปูองกันอัคคีภัย  

และอื่นๆ 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

ประชาชนได้รับความรู ้                 

ในการปฏบิัติตวัที่ถกูต้อง 

เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน 

ส านักปลัด 

3 เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับชุมชน  สนับสนนุ  

อปพร. ตชต.ให้ท างาน

อย่างมีคุณภาพ 

เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้

ประชาชนอบอุน่ใจ  ส่งเสริม       

ในการชว่ยเหลือพทิกัษช์ีวติ  

ทรัพย์สินของตนเองและผูอ้ื่น

ห่างไกลยาเสพติด 

 

 

 

 

 ประชาชนในเขตรับผดิชอบ            

จ านวน  100  คน 

30,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

90,000 

(ทต.) 

ความสามคัคีของชุมชน  

ความส านกึและรับผิดชอบ

ต่อสังคม  ร่วมมือกันในการ

ปอูงกันเหต ุ

สภ.โพธิก์ลาง 

 



 

 

 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ  
แนวทางท่ี 2   สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต ารวจบา้น  และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ  และดูแลรักษาความปลอดภัย

และการจราจรในชุมชนหมู่บา้น 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

4 จัดตั้งทีม “หนึ่งต าบลหนึ่ง

ทมีกู้ภัย” พร้อมเครื่องมอื 

อปุกรณ์ตา่งๆ 

1. เพื่อให้มีทีมกู้ภัยหรอื

หน่วยเผชิญเหตุประจ า

ต าบลที่มีประสิทธภิาพ 

ในต าบล 

2. เพื่อพัฒนาระบบกู้ชีพ  

กู้ภัยและเป็นการเตรียม

ความพร้อมในการเผชิญ

เหตุและช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภัยได้อย่าง

รวดเร็วและถูกต้อง 

ตามหลักวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

ฝกึอบรมอาสาสมคัรปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเพื่อเข้าร่วม        

โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ภยั 

จ านวน 10 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

150,000 

(ทต.) 

ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ

และบรรเทาการเกิดสาธารณภยั 

ได้อย่างทันทว่งที 

ส านักปลัด 

 



 

 

 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ  
แนวทางท่ี 2   สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต ารวจบา้น  และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ  และดูแลรักษาความปลอดภัย

และการจราจรในชุมชนหมู่บา้น 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

5 ฝกึอบรมยุวชน

ต ารวจ 

1.เพ่ือเป็นการแกไ้ขและลดปญัหา

ยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม 

อบายมุขและปัญหาอุบัตเิหตุจราจร 

2.เพื่อให้เด็กและเยาวชน                   

มีความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด 

อาชญากรรม สามารถปอูงกนัและ

แก้ไขปัญหาได้เบื้องต้น 
 

ฝกึอบรมเด็ก เยาวชน                       

ในต าบลไชยมงคล   

 จ านวน  100 คน 

30,000 

(ทต.) 

  30,000 

(ทต.) 

1.เด็กและเยาวชน  มีความรู้

เกี่ยวกับยาเสพติดอาชญากรรม 

อบายมุข สามารถ ปอูงกันและ

แก้ไขปัญหาได ้

2. เด็ก เยาวชนมคีวาม

ประพฤติ และปฏิบัตตินเป็น

พลเมอืงท่ีดีของสังคม 

สภ.โพธิก์ลาง 

6 ฝกึอบรมต ารวจ

ชุมชน ปอูงกนัและ

ปราบปรามยาเสพติด 

1.เพ่ือให้ประชาชน เข้ามา               

มีส่วนรว่มในการปอูงกนัและ

ปราบปรามยาเสพติดและ

อาชญากรรม 

2.เพื่อเป็นการลดปัญหายาเสพติด

และอาชญากรรม  ในชุมชน 

3.เพื่อเพิ่มขีดความ สามารถ  

และประสิทธิ ภาพการท างาน 

ของต ารวจ 

คัดเลือกอาสาสมัครจ านวน

ไม่น้อยกว่า 10 คนต่อรุน่ 

และจัดฝึกอบรมค่าฝกึอบรม

คน ละ 3,000บาท 

30,000 

(ทต.) 

  30,000 

(ทต.) 

1.ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การปอูงกันปราบปรามยาเสพ

ติดและอาชญากรรม 

2.ปัญหาการแพร่ระบาดของ 

ยาเสพติดและอาชญากรรม 

ในชุมชนลดลง 

3.ประชาชนสามารถดแูลความ

สงบเรียบร้อยในชุมชน  ได้อย่าง

มีประสิทธภิาพ 

 

สภ.โพธิก์ลาง 

 



 

 

 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ  
แนวทางท่ี 2   สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต ารวจบา้น  และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ  และดูแลรักษาความปลอดภัย

และการจราจรในชุมชนหมู่บา้น 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

7 ฝกึอบรมเยาวชนสัมพันธ์

ปอูงกันยาเสพติด 

1.เพ่ือให้เด็กและเยาวชน

ตระหนักถึงพิษภัยความ

รุนแรงของยาเสพติดใหโ้ทษ 

และรู้จักปอูงกันตัวเองให้

ห่างไกลยาเสพติด 

2.เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้

แจ้งเบาะแสการกระท าผดิ

เกี่ยวกับยาเสพติด 

 

เด็กและเยาวชน กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มเสี่ยง

กับยาเสพติดในสถานศกึษา  จ านวน 

20 คน 

20,000 

(ทต.) 

  20,000 

(ทต.) 

1.เด็กและเยาวชน

สามารถน าความรู้ไป

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ภัยของยาเสพติดในพื้นที ่

2.เด็กและเยาวชนมี

จิตส านึกและตระหนักถึง

พิษภัยของยาเสพติดและ

มีภูมิคุ้มกันพิษภัยของยา

เสพติด 

สภ.โพธิก์ลาง 

8 สนับสนุนน้ ายาเคมีตรวจหา

สารเสพติด ในปัสสาวะ

สถานตี ารวจภูธรโพธิก์ลาง 

1.เพ่ือเป็นการสกัดกั้นการ

แพร่ระบาดของยาเสพติด 

2.เพื่อเป็นการสร้าง

ภูมิคุ้มกนัปัญหายาเสพติด

ให้กับท้องถิ่น 

1.จัดหาน้ ายาเคมีใช้ส าหรับตรวจ

ปัสสาวะ เพื่อหาสารเสพตดิในพื้นที่  

ต.ไชยมงคล 

2.ออกสุ่มตรวจนกัเรยีน นกัศกึษา 

กลุ่มวยัรุ่นกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้าน 

สถานที่บันเทงิ โรงงาน  โรงเรยีน 

3.ใช้ตรวจระหว่างการตั้งจุดตรวจจุด

สกัดอาชญากรรม 

10,000 

(ทต.) 

   1.สามารถสกัดกั้น

เครือข่ายการแพรร่ะบาด

ของยาเสพติด 

2.ท าลายเครือข่ายผู้

จ าหน่ายยาเสพติด 

3.สามารถควบคุมปัญหา

ยาเสพติด  ในท้องถิ่นได ้

สภ.โพธิก์ลาง 

 



 

 

 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ  
แนวทางท่ี 2   สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต ารวจบา้น  และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ  และดูแลรักษาความปลอดภัย

และการจราจรในชุมชนหมู่บา้น 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

9 ตรวจปัสสาวะ 

เพื่อปูองกัน 

การแพร่ระบาด 

ของยาเสพติด 

1.เพื่อเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาด

ของยาเสพติดในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 

2.เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุม้กันปัญหา 

ยาเสพติดให้กับท้อถิ่น 

3.ผนึกก าลังและประสานความร่วมมอื

ระหว่างหน่วยงานระดับท้องถิ่น ในการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิอย่าง

จรงิจังและต่อเนื่อง 

4.ค้นหาผู้ใชย้าเสพติดในพื้นท่ี 

รับผิดชอบ แล้วชักจูง กดดัน น าตัว 

หรือจับกุมผู้ใชย้าเสพติดเข้ารับการ

บ าบัดรักษาท้ังในระบบบังคับและ 

สมัครใจบ าบัด เพ่ือให้กลับมาอยู ่          

ในสังคมได้อยา่งปกติสุข 

5.สร้างความเข้มแข็งให้แก่หมูบ้่าน/ 

ชุมชนอย่างย่ังยนื 

6.เป็นการรักษาความสงบเรียบร้อย 

และปูองกันอาชากรรมในทอ้งถิน่ 

1.กลุ่มผู้ใช้หรือเคยเกี่ยวข้อง  

เคยเสพ  เคยติดยาเสพติด 

2.สถานบริการ สถานประกอบ 

อาหาร  โรงงาน หอพัก  

ร้านอินเตอร์เน็ท ร้านเกมส์ 

คอนโดมเินยีม  อพารท์เมนต์ 

หรือบ้านเชา่ อูซ่่อมรถและ 

พื้นท่ีเสี่ยงตอ่การกระท าความผดิ 

เกี่ยวกับยาเสพติดอ่ืนๆ 

3.เด็ก เยาวชน  นักเรียน นักศกึษา  

ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 

4.ผู้ใชร้ถใชถ้นนท่ีสงสัยว่าจะใช ้

หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

5.หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มกีารแพร่ 

ระบาดของยาเสพติด 

15,000 

(ทต.) 

  15,000 

(ทต.) 

1.สามารถสกัดกั้นเครอืขา่ย

การแพร่ระบาดของยาเสพติด 

2.ท าลายเครอืขา่ยผู้จ าหนา่ย  

ผู้เสพยาเสพติด 

3.เพิ่มขดีความสามรถและ

ศักยภาพของเจ้าหนา้ที่รัฐ                 

ในการปูองกันปราบปราม 

ยาเสพติด 

4.สร้างความสัมพันธ์ ความ

ร่วมมอืในการท างานระหวา่ง

หนว่ยงานระดับท้องถิ่นย่ิงขึ้น 

5.สามารถควบคุมปัญหาการ

แพร่ระบาดของยาเสพติดและ

อาชญากรรมให้อยู่ในระดับท่ีน่า

พอใจ มคีวามสงบเรียบร้อย 

ส่งผลตอ่การเป็นอยูอ่ย่างปกติ

สุขของประชาชน 

สภ.โพธ์ิกลาง 

 



 

 

 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ  
แนวทางท่ี 2   สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต ารวจบา้น  และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ  และดูแลรักษาความปลอดภัย

และการจราจรในชุมชนหมู่บา้น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

10 ต ารวจร่วมมวลชน                     

ลดอาชญากรรม           

ต่อตา้นยาเสพติด 

1.เพื่อสนับสนุนใหป้ระชาชน มส่ีวนร่วม ในการปูองกัน 

ปัญหาอาชญา ปัญหาเด็ก  เยาวชน ปัญหาการจราจร

ปัญหายาเสพติด 

2.เพื่อสร้างความเข้าใจทศันคติความเชือ่ม่ันศรทัธา 

ตลอดจนสัมพันธ์อันดีระหว่างต ารวจกับประชาชน 

3.เพื่อสนับสนุนบทบาทในการขจัดเงื่อนไขที่ก่อใหเ้กดิ

ปัญหาสังคม 

4.เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน ได้รูถ้งึสิทธิและหน้าที ่

ความมีระเบยีบวินัย  ความสามัคค ีความยุติธรรม 

ความเสียสละ  เพือ่ส่วนรวม 

5.เพื่อส่งเสริมบทบาทของประชาชน ใหรู้้จักการชว่ยเหลือ

สังคม ทอ้งถิ่นของตนเอง การปูองกันตนเอง การ

ช่วยเหลือเจา้หน้าที่ในการสืบเสาะและแหล่งข่าวในพื้นที ่

6.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปอูงกบัปราบปราม

อาชญากรรม 

7.เพื่อสร้างความอบอุ่นและความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์ของประชาชน 

8.เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ 

ของต ารวจ 

สถานีต ารวจภูธรโพธิ์กลาง 

ด าเนินการฝึกอบรม 

อาสาสมัครภาคประชาชน  

 เพื่อเข้าร่วมโครงการต ารวจ  

ร่วมมวลชนลดอาชญากรรม 

ในพื้นที่ รุ่นละ 100 คน 

40,000 

(ทต.) 

  40,000 

(ทต.) 

ประชาชนทีผ่่านการฝึกอบรม

ตามโครงการต ารวจร่วมมวลชน

ลดอาชญากรรมต่อตา้นยาเสพ

ติด จะมีความส านึกรับผิดชอบ

ต่อสังคมส่วนรวมโดยออก

ปฏิบัตงิานร่วมกับต ารวจอยู่

ตลอดเวลา มคีวามรักต่อ ชุมชน

ของตนเอง ใหค้วามร่วมมือ    

แจง้ขา่วร้ายและกระจายข่าวดี     

ในการปูองกันอาญากรรมและยา

เสพติด  ช่วยใหเ้กดิความสนิท

สนมคุม้เคยระหว่างต ารวจกบั

ประชาชน  ท าใหเ้กดิการ

รวมกลุ่มของประชาชน ในสาขา

วิชาชีพต่างๆ เพือ่มีส่วนในการ

แกไ้ขปัญหาอาชญากรรมต่างๆ  

เพิ่มประสิทธิภาพในการปอูงกัน

และปราบปรามอาชญากรรม 

ของสถานีต ารวจภูธรโพธิ์กลาง 

สภ.โพธิ์กลาง 

 



 

 

 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ  
แนวทางท่ี 2   สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต ารวจบา้น  และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ  และดูแลรักษาความปลอดภัย

และการจราจรในชุมชนหมู่บา้น 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

11 ประชาสัมพันธ์ 

ใหค้วามรู้เกีย่วกบั

อาชญากรรมและ 

ยาเสพติด 

1.เพื่อสกัดกัน้การแพรร่ะบาดของยาเสพติดตาม 

สถานศึกษา โรงเรยีน โรงงานอุตสาหกรรมหมู่บ้าน 

และแหล่งชุมชนในพื้นที่รบัผิดชอบ 

2.เพื่อใหป้ระชาชน เด็กและเยาวชน รวมทัง้ผูเ้ข้า 

ร่วมโครงการไดร้บัรูแ้ละทราบถงึพษิภัยของปัญหา                                                                            

เกดิข้ึน ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด 

อาชญากรรม ตลอดจนการหลอกลวงชักน าไปในทาง 

ที่มิชอบด้วยกฎหมาย พรอ้มทัง้แนะน า 

3.เพื่อกระตุ้นและปลุกจติส านึกใหป้ระชาชน เด็ก 

และเยาวชน รวมทั้งผู้เขา้ร่วมโครงการไดต่ื้นตัวสร้าง 

กระแสต่อตา้นผู้คา้และผู้เสพยาเสพติด 

4.เพื่อเป็นการลดช่องโอกาสในการเกดิอาชญากรรม      

การปูองกันอาชญากรรม ความคดิเกี่ยวกับยาเสพติด   

และโทษภัยของยาเสพติดที่จะเกดิขึน้ 

5.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อนัดีระหว่างต ารวจ 

กับผู้เข้ารว่มโครงการ โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ 

6.เพื่อใหป้ระชาชน เด็ก เยาวชน รวมทัง้ผู้เขา้ร่วม               

โครงการมีความเชือ่ม่ัน ศรทัธา ไว้วางใจและ 

มีทัศนคติ ที่ดต่ีอต ารวจ 

ประชาชน นักเรยีน 

นักศึกษา พนักงาน

โรงงาน บรษิัท หา้งร้าน 

เอกชนในพื้นที ่

รับผิดชอบ 

30,000 

(ทต.) 

  30,000 

(ทต.) 

1.ปัญหาการแพรร่ะบาดของยาเสพติด 

ในพื้นที่เบาบางลงและหมดไปในที่สุด 

2.ท าใหชุ้มชน หมู่บ้าน สถานศึกษาและ

โรงงานอุตสาหกรรม  มีความปลอดภัย

จากปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

3.ประชาชน เด็กและเยาวชน รวมทั้ง

ผู้เขา้ร่วมโครงการไดร้บัรูแ้ละทราบ 

ถงึพิษภัยของปัญหาที่เกิดข้ึนในรปูแบบ 

ต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเสพติด

อาชญากรรม ตลอดจนการหลอกลวง 

ชักน าไปในทางที่มีชอบด้วยกฎหมาย 

4.ประชาชน เด็กและเยาวชน รวมทั้ง

ผู้เขา้ร่วมโครงการใหค้วามร่วมมือกับ 

จนท.ต ารวจในการใหข้้อมูลข่าวสาร 

ที่เกีย่วขอ้งยาเสพติด 

5.ประชาชน เด็กและเยาวชน รวมทั้ง 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ มีความเชือ่ม่ัน ศรัทธา 

ไวว้างใจและมีทศันคติที่ดีต่อต ารวจ 

สภ.โพธิ์กลาง 

 



 

 

 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ  
แนวทางท่ี 2   สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต ารวจบา้น  และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ  และดูแลรักษาความปลอดภัย

และการจราจรในชุมชนหมู่บา้น 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

12 ยกระดับหมู่บา้น 

เอาชนะยาเสพติด 

1. เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

ตระหนักและมีสว่นรว่ม 

ในการปอูงกนัยาเสพติด 

2. เพื่อสร้างเครือข่าย            

ความรว่มมือของประชาชน

ที่เข้มแข็งและปฏิบัติร่วมกับ

องค์กรและภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดฝึกอบรมเยาวชนและประชาชน                

ในกลุม่เสี่ยง  ในต าบลไชยมงคล 

30,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

90,000 

(ทต.) 

1.ประชาชนมีความ

ตระหนักและมีสว่นรว่ม

ในการปอูงกนัและ

เอาชนะยาเสพติด 

ส านักปลัด 

 



 

 

 

บัญชีสรุป 

โครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) 

เทศบาลต าบลไชยมงคล 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 3 ปี 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนรุักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ และส่ิงแวดล้อม 
๑) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนา

ฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง  และปุาไม้

ใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ 

๒) ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ 

องค์ ก รปกครอง ส่ วนท้ อ งถิ่ น และภาค เอกชน                   

ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก  เพื่อปูองกันและแก้ไข

ปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น

ทุกระดับ 

๓) ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วน

ราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

การจัดท าระบบก าจัดขยะรวม   เพื่อจัดการขยะมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกูลอย่างเป็นระบบ  

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

180,000 

 

 

 

420,000 

 

 

 

 

520,000 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

180,000 

 

 

 

420,000 

 

 

 

 

320,000 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

180,000 

 

 

 

420,000 

 

 

 

 

320,000 

 

 

 

18 

 

 

 

6 

 

 

 

 

10 

 

 

 

540,000 

 

 

 

1,260,000 

 

 

 

 

1,160,000 

รวม 12 1,120,000 11 920,000 11 920,000 34 2,960,000 

 



 

 

 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม 
 แนวทางท่ี 1  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมอืกับส่วนราชการ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษแ์หลง่น้ า ลุ่มน้ าล าคลอง  และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

1 ประกวดหมู่บา้นน่าอยู ่ 1. เพื่อให้หมู่บา้น/ชมุชน 

มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด 

เรยีบร้อย น่าอยูแ่ละถกู

สุขลักษณะมากยิ่งขึน้ 

2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยด้านสิ่งแวดล้อม 

ของหมู่บ้านให้ดียิ่งขึน้ 

 

จัดประกวดหมู่บา้นน่าอยู ่

 

40,000 

(ทต.) 

40,000 

(ทต.) 

40,000 

(ทต.) 

120,000 

(ทต.) 

ประชาชน/หมู่บา้น ในพืน้ที่ 6 

หมู่บา้น   มีสิ่งแวดล้อมที่ดี              

และสะอาดเรียบร้อยมากขึ้น 

 

กอง 

สาธารณสุข 

2 ปลูกปาุทดแทน เพื่อปลูกต้นไม้ทดแทน 

ในพืน้ที่ปุาสาธารณะ 

และทางสาธารณะ 

ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ 

ในต าบล 

30,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

90,000 

(ทต.) 

มีต้นไม้มากข้ึน ประชาชน              

มีคุณภาพชวีิตด ี สุขภาพกาย

และจิตดีข้ึน 
 

ส านักปลัด 

3 คนละต้นสร้างต าบลสีเขียว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 

ปลูกต้นไม้  รักษ์ต้นไม ้

เพื่อให้ต าบลเป็นสีเขียว  

ร่มรื่น 

 

 

 

จัดหาพันธุต์้นไมแ้จกให้แก่

ประชาชนปลูกคนละตน้ 

30,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

90,000 

(ทต.) 

มีอากาศที่บริสุทธิ์ร่มรืน่น่าอยู ่

 

 

ส านักปลัด/ 

กอง

สาธารณสุข 

 

 



 

 

 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม 
 แนวทางท่ี 1  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมอืกับส่วนราชการ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษแ์หลง่น้ า ลุ่มน้ าล าคลอง  และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

4 รณรงค์ชว่ยชาต ิ

ประหยัดพลังงาน 

1.สร้างจิตส านึกในการ

ประหยัดพลังงาน 

2.การใช้พลังงานลดลง 

 

ประชาสัมพันธ์ และรณรงค ์

การประหยัดพลังงาน สัปดาหล์ะ  

1 ครั้ง 

 

10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

10,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

ประชาชนมีจิตส านึก  

 ในการประหยัดพลังงาน   

อัตราการใช้พลังงานลดลง 

ค่าใช้จ่ายลดลง 
 

กอง 

สาธารณสุข 

5 พลังงานยั่งยนื เพื่อส่งเสริมการประหยัด

พลังงานแบบภูมิปัญญา

ทอ้งถิ่น 
 

ฝกึอบรม จ านวน  60 คน 50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

150,000 

(ทต.) 

สิ่งแวดล้อมดีข้ึน ลดรายจา่ยได้

ประหยัดพลังงานได ้

กอง 

สาธารณสุข 

6 รณรงค์ประชาสมัพันธ์

สร้างจิตส านึกอนุรกัษ์

ทรัพยากร ธรรมชาต ิ         

และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชนผู้และ 

ประกอบการมีจิตส านกึ 

ในการอนรุักษท์รัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

จัดท าปูายประชาสัมพันธ์และจัด

กิจกรรมการสร้างจิตส านกึอนรุักษ์

ทรัพยากร ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

ประชาชนมีจิตส านึกอนรุักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

 

 

 

 

 

 

 

กอง 

สาธารณสุข 

 



 

 

 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม 
แนวทางท่ี 2  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมอืกับส่วนราชการ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน   ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก  เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 

     ของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

1 ฝกึอบรมอาสาสมคัรอนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้มีอาสาสมคัร            

ในการอนรุักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ          

และสิ่งแวดล้อม 

 

จัดฝึกอบรมอาสาสมคัร หมู่บา้นละ 5 คน  

6  หมู่บา้น  เป็นจ านวนทั้งสิ้น  30  คน 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

20,000 

(ทต.) 

60,000 

(ทต.) 

มีอาสาสมัครในการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เพ่ิมมากข้ึน  

กอง

สาธารณสุข 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่             

รกร้างให้สวยงาม 

เพื่อพัฒนาพื้นที่

สาธารณะท่ีรกร้างให้

ดูสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรับปรุงภูมิทัศนพ์ื้นที่รกรา้งในต าบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,000 

(ทต.) 

400,000 

(ทต.) 

400,000 

(ทต.) 

1,200,000 

(ทต.) 

1.มีอากาศท่ีบริสุทธิ ์

ร่มรื่น น่าอยู ่

2.มีคุณภาพชวีิตดสีุขภาพ

กายและจิตดีข้ึน 
 

กอง 

สาธารณสุข 

 



 

 

 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ และส่ิงแวดล้อม 
แนวทางท่ี 3  ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมอืกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง  องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูลอย่าง                 

เป็นระบบ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปาูหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2557 2558 2559 รวม 

1 ผลิตปุ๋ยธรรมชาต ิ                 

เพื่อชุมชนรักษส์ิ่งแวดล้อม 

เพื่อผลิตปุย๋ธรรมชาติ ไวใ้ช้

แทนปุย๋เคม ี

อบรมการผลิตปุย๋หมักชวีภาพ  

แก่ประชาชน จ านวน  60 คน 
 

50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

50,000 

(ทต.) 

150,000 

(ทต.) 

สิ่งแวดล้อมดีข้ึนลด

รายจา่ยได ้

กอง

สาธารณสุข 

2 จัดการขยะมูลฝอย 

ในหมู่บ้าน 

1. เพื่อให้ครัวเรอืน ได้คัดแยก

ขยะก่อนทิง้ 

2. เพื่อลดรายจา่ยและเพ่ิม

รายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

3. เพิ่มลดปริมาณขยะ(ทต.) 

ติดตั้งถังขยะแบบแยกประเภท 

ในหมู่บ้านทุกหมู่บา้น 

 

 

30,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

30,000 

(ทต.) 

90,000 

(ทต.) 

1. ครวัเรอืนสร้างนสิยั

การทิ้งขยะที่ดี 

2. สามารถลดรายจา่ย

เพ่ิมรายได้แก่ครอบครวั 

3. ปริมาณขยะลดลง 

กอง

สาธารณสุข 

3 จัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูล

ฝอยรวม 

1. เพื่อแก้ปัญหาการจัดการ

ขยะแบบครบวงจรและถูกต้อง 

2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน     

ของประชาชน 

จัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม               

ในกลุม่พืน้ที่อ าเภอเมืองฯ 

 และอ าเภอขามทะเลสอ   

 

200,000 

(ทต.) 

  200,000 

(ทต.) 

1. มีศูนย์จัดการขยะมูล

ฝอยรวมแบบครบวงจร 

2.สามารถแก้ไขปัญหา 

ขยะมูลฝอยในพืน้ที่ได ้

กอง 

สาธารณสุข 

4 ก าจัดขยะมูลฝอย เพื่อช าระค่าการบริหารจัดการ

ก าจัดขยะมูลฝอย 

จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าบรกิาร

ก าจัดขยะมูลฝอยของหน่วยงาน

ของรัฐหรอืเอกชนที่รับด าเนนิการ

ก าจัดขยะมูลฝอย 

 

240,000 

(ทต.) 

240,000 

(ทต.) 

240,000 

(ทต.) 

720,000 

(ทต.) 

ประชาชนได้รับบรกิาร            

ในการจัดเก็บขยะมูล

ฝอยที่ดีข้ึน 

กอง 

สาธารณสุข 

 


