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สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน

1. ดานกายภาพ
1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล
ตําบลกลางดงมีสภาพภูมิประเทศท่ัวไปเปนท่ีราบสูง ตั้งอยูทิศตะวันตกของอําเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสีมา อยูหางจากอําเภอปากชองประมาณ 23 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 150
กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 185 ตารางกิโลเมตร (115,625 ไร)
มีอาณาเขตการติดตอกับตําบลอ่ืน ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต ติดตอกับตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับตําบลปากชอง,  ตําบลหนองน้ําแดง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดกับตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

ตําบลพญาเย็น

ตําบลปากชอง

ตําบลหนองน้ําแดง

ตําบลพญาเย็น
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
พ้ืนท่ีสวนใหญจะเปนท่ีราบสูงมีภูเขาสลับซับซอน ประชาชนสวนใหญทําการเกษตร ผลิตไมผล ไม

ประดับ ปลูกพืชสวนครัว โดยแบงออกได ดังนี้
1. พ้ืนท่ีทําการเกษตรและอุตสาหกรรม 69,684  ไร
2. พ้ืนท่ีปาและภูเขา 37,190  ไร
3. พ้ืนท่ีอยูอาศัย 8,000   ไร
4. พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 750  ไร

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ประเทศไทยโดยท่ัวๆ ไปสามารถแบงออกไดเปน 3 ฤดู
ฤดูรอน เริ่มตนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน เริ่มตนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มตนประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ

ฤดูรอนเริ่มตนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนชวงเปลี่ยนจาก
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เปนมรสุมตะวันตกเฉียงใต และเปนระยะท่ีข้ัวโลกเหนือหันเขาดวงอาทิตย
โดยเฉพาะเดือนเมษายนบริเวณประเทศไทยมีดวงอาทิตยอยูเกือบตรงศีรษะในเวลาเท่ียงวัน ทําใหไดรับความ
รอนจากดวงอาทิตยเต็มท่ี สภาวะอากาศจึงรอนอบอาวท่ัวไป ในฤดูนี้แมวาโดยท่ัวไปจะมีอากาศรอนและแหง
แลง แตบางครั้งอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน แผลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน ทําใหเกิดการ
ปะทะกันของมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศรอนท่ีปกคลุมอยูเหนือประเทศไทย ซึ่งกอใหเกิดพายุฝนฟาคะนอง
และลมกระโชกแรง หรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความเสียหายได พายุฝนฟาคะนองท่ีเกิดข้ึนในฤดูนี้มักเรียก
อีกอยางหนึ่งวาพายุฤดูรอน

ลักษณะอากาศในฤดูรอนพิจารณาจากอุณหภูมิสูงสุดของแตละวัน โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้
-อากาศรอน อุณหภมิูระหวาง 35.0 ซ. – 39.9 ซ.
-อากาศรอนจัด อุณหภูมิตั้งแต 40.0 ซ. ข้ึนไป
อุณหภูมิสูงสุด ป 2559 เดือนเมษายน อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา อุณหภูมิสูงสุด อยูท่ี 39 ซ.

(กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ฤดูฝน เริ่มตนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม เม่ือมรสมุตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทย และ

รองความกดอากาศต่ําพาดผานประเทศไทยทําใหมีฝนชุกท่ัวไป รองความกดอากาศต่ํานี้ปกติจะพาดผานภาคใต
ในระยะตนเดือนพฤษภาคม แลวจึงเลื่อนข้ึนไปทางเหนือตามลําดับ จนถึงชวงประมาณปลายเดือนมิถุนายน จะ
พาดผานอยูบริเวณประเทศจีนตอนใต ทําใหฝนในประเทศไทยลดลงระยะหนึ่ง และเรียกฝนท้ิงชวง ซึ่งอาจนาน
ประมาณ 1-2 สัปดาห หรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรง และมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคมปกติรอง
ความกดอากาศต่ําจะเลื่อนกลับลงมาจากทางตอนใตของประเทศจีน พาดผานบริเวณประเทศไทยอีกครั้ง ทําให
มีฝนชุกตอเนื่อง และปริมาณฝนเพ่ิมข้ึน ตั้งแตชวงปลายเดือนกรกฎาคมเปนตนไป จนกระท่ังมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนอืพัดเขามาปกคลุมประเทศไทย แทนท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใตประมาณกลางเดือนตุลาคม
ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอากาศเย็นและฝนลดลง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เวน
แตภาคใตยังคงมีฝนชุกตอไปจนถึงเดือนธันวาคม และมักมีฝนหนักถึงหนักมาจนกอใหเกิดอุทกภัย อยางไรก็
ตามการเริ่มตนฤดูฝนอาจจะชาหรือเร็วกวากําหนดไดประมาณ 1-2 สัปดาห
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เกณฑการพิจารณาปริมาณฝนในระยะเวลา 24 ชั่วโมงของแตละวันตั้งแตเวลา 07.00 น. ของวันหนึ่ง
ถึงเวลา 07.00 น. ของวันรุงข้ึนตามลักษณะของฝนท่ีตกในประเทศท่ีอยูในเขตรอนยานมรสุม ดังนี้

- ฝนวัดจํานวนไมได ปริมาณฝนนอยกวา 0.1 มิลลิเมตร
- ฝนเล็กนอย ปริมาณฝนระหวาง 0.1 - 10.0 มิลลิเมตร
- ฝนปานกลาง ปริมาณฝนระหวาง 10.1 - 35.0 มิลลิเมตร
- ฝนหนัก ปริมาณฝนระหวาง 35.1 - 90.0 มิลลิเมตร
- ฝนหนักมาก ปริมาณฝนตั้งแต 90.1 มิลลิเมตรข้ึนไป

ปริมาณฝน (มม.) ของประเทศไทยในฤดูกาลตางๆ
ภาค ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน จํานวนวันฝนตกตลอดป

เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออก
ใตฝงตะวันออก
ใตฝงตะวันตก

104.6
72.8
130.0
201.3
819.9
429.5

166.5
211.1
192.3
257.8
197.9
380.0

955.2
1,111.9
907.4

1,440.2
661.2

1,914.7

123
117
113
131
148
176

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=55

ป 2557 สถิติปริมาณฝน ณ สถานีปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณฝน 879.3 มิลลิเมตร จํานวน
วันฝนตก 108 วัน (สวนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ศูนยอุตุนิยมทวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
http://www.ubonmet.com/main/images/MetInfo/Rain_in_NE.pdf)

ฤดูหนาว เริ่มตนประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ เม่ือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พักปกคลุมประเทศไทยตั้งแตกลางเดือนตุลาคม ในชวงกลางเดือนตุลาคมนาน 1-2สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนจาก
ฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวน ไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรือาจยังมีฝนฟาคะนอง โดยเฉพาะ
บริเวณภาคกลางตอนลาง และภาคตะวันออกลงไปซึ่งจะหมดฝน และเริ่มมีอากาศเย็นชากวาภาคนเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลักษณะอากาศในฤดูหนาวพิจารณาจากอุณหภูมิต่ําสุดของแตลัน โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้
- อากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ํากวา 8.0 ซ.
- อากาศหนาว อุณหภูมิระหวาง 8.0 ซ. - 15.9 ซ.
- อากาศเย็น อุณหภูมิระหวาง 16.0 ซ. - 22.9 ซ.
สถิติอุณหภูมิต่ําสุดในชวงฤดูหนาว ป 2518 เดือนธันวาคม อุณหภูมิ 3.6 ซ.
สถิติอุณหภูมิสูงสุดในชวงฤดูรอน ป 2526 เดือนเมษายน อุณหภูมิ 39.5 ซ.
อุณหภูมิสูงสุด ป 2559 เดือนเมษายน อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา อุณหภูมิสูงสุด อยูท่ี 39 ซ.

(กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ)
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1.4 ลักษณะของดิน
การกําเนิดเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ีและหรือเคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรง

โนมถวงของโลกของหินดินดานท่ีมีสีจาง หินสเลท หรือหินท่ีคลายคลึงกัน สภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดถึง
เนินเขาหรือเขา มีความลาดชัน 4-35% การระบายน้ําดี การไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว สภาพซึมผานไดของ
น้ําปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนท่ีดิน เปนปาเบญจพรรณและปาดิบแลง บางแหงปลูกพืช
ไร ลักษณะและสมบัติของดิน เปนดินตื้นถึงหินตนกําเนิด ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาล
ปนเทาหรือสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดกลาง (pH 5.5-7.0) ดินบนตอนลาง เปนดินรวนปนดิน
เหนียวปนกรวดมาก หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปงปนกรวดมาก หรือดินเหนียวปนกรวดมากปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางตอนลาง สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลเขม จะพบ
หินท่ีกําลังสลายตัวท่ีความลึกไมเกิน 50 ซม. จากผิวดิน

ความลกึ

(ซม.)

อนิทรยีวัตถุ ความจุแลกเปลียน

แคตไอออน

ความอิมตัวเบส ฟอสฟอรัส

ทีเป็นประโยชน์

โพแทสเซยีม

ทีเป็นประโยชน์

ความอดุมสมบรูณ์

0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สงู ปานกลาง

25-50 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

50-100 ตํา ปานกลาง ปานกลาง ตํา ตํา ตํา

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/dentral/MI.thm

ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินตื้น พบชั้นหินพ้ืนท่ีความลึกไมเกิน 50 ซม. จากผิวดิน เปน
อุปสรรคในการเจริญเติบโตของรากพืช

ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ไมควรนํามาใชประโยชนในการเพาะปลูก ควรปลอยและรักษาให
คงไวเปนปาตามธรรมชาติ เพ่ือเปนแหลงตนน้ําลําธาร

1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา
ลักษณะของแหลงน้ําท่ีใชในการอุปโภคบริโภคมาจากแหลงน้ําใตดิน มีบอบาดาลท่ีในเขตเทศบาล

ตําบลสีมามงคล จํานวนท้ังสิ้น 24 บอ ความลึกบอเฉลี่ย 60.26 เมตร ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 55.9 เมตร ปริมาณ
น้ําเฉลี่ย 9.79 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล,2559)

น้ําผิวดิน มีอางเก็บน้ําขนาดเล็ก ประกอบดวย อางเก็บน้ํามอตาทา อยูในเขตพ้ืนท่ีหมูท่ี 1
และ อางเก็บน้ําปาเสียด อยูในเขตพ้ืนท่ีหมูท่ี 5 เปนอางเก็บน้ําขนาดเล็กและตื้นเขินไมสามารถใชในการเกษตร
อุปโภคและบริโภคได อันเนื่องมาจากปาไมท่ีเปนตนน้ําลําธารถูกทําลายไมคงเหลือสภาพเปนปา

1.6. ลักษณะของไมและปาไม
เทศบาลตําบลสีมามงคล มีพ้ืนท่ีปกครองเปนสองฝงคูขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 2

(ถนนมิตรภาพ) ฝงทิศใตของถนนมิตรภาพ พ้ืนท่ีติดกับเขาสีเสียดอา เปนเขาหินปูนสูงชัน ลักษณะของไมเปนไม
กระถินยักษ สลับกับไมอ่ืนๆ มีลักษณะเปนไมขนาดเล็ก ฝงทิศเหนือของถนนพ้ืนท่ีสวนใหญไมนอยกวารอยละ
90 เปนพ้ืนท่ีของปาสงวน (สวนปากลางดง) ปลูกตนสัก ตนสีเสียด ฯลฯ
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2. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลตําบลสีมามงคล เปนการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบท่ัวไป ทองท่ีตําบลโดยท่ัวไปเปนทองท่ี

ชนบทก่ึงเมือง ท่ีมีการกระจายตัวของประชากรอยางหลวมๆ แตจะมีเขตชุมชนท่ีมีประชากรหนาแนนบางจุด
เทศบาลตําบลสีมามงคล ยกฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลกลางดง เปนเทศบาลขนาดเล็ก เม่ือ

วันท่ี 24 สิงหาคม 2550 และยกฐานะเปนเทศบาลขนาดกลาง เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2557 แบงการปกครอง
เปน 12 หมูบาน ดังนี้

หมูท่ี ช่ือหมูบาน ช่ือกํานัน/ผูใหญบาน จํานวนครัวเรือน
1 ปางอโศก นายณัฐวัฒน ชนะทะเล 1,065
2 บุญบัญดาล นายไพฑูรย กลิ่นโต 279
3 ญาติสามัคคี นางอังคณา แกวเพชร 29
4 ชายเขา นายนิสิต  สบายวงษ 112
5 ปางแจง นายสุเมธ  พลอยงาม (กํานัน) 690
7 กลางดง นางณัฏฐพร  เปลื้องทุกข 204
8 หนองเครือคต นายธวิทย  ตันสูงเนิน 250
9 เขาพระ น.ส. จันทรทิพย แกวบุตรดี 246
10 ซับตะเคียน นายประเสริฐ  ผูกพันธ 324
13 มิตรภาพ นางบุญสง กาดานจาก 17
14 ชลประทาน นางบังอร  ทับโคกสูง 329
15 ถํ้าเตาพัฒนา นายไพบูรณ  วงษระหงษ 731

รวมจํานวนครัวเรือน 4,276

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2564

2.2 การเลือกตั้ง
เทศบาลตําบลสีมามงคล ประกอบดวยการปกครองทองท่ี 12 หมูบาน มีคณะผูบริหารทองถ่ิน 5 คน

ประกอบดวย นายกเทศมนตรี 1 คน รองนายกเทศมนตรี 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน ท่ีปรึกษา
นายเทศมนตรี 1 คน

ทําเนียบผูบริหาร
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ระยะเวลาดํารงตําแหนง

1 นายวชิระ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ประธานกรรมการบริหาร 5 มิ.ย. 2538–3 มี.ค. 2542
2 นายสุวัตร กาดานจาก ประธานกรรมการบริหาร 4 มี.ค. 2542–21 พ.ค. 2542
3 นายวิโรจน ศรีสังข ประธานกรรมการบริหาร 18 ก.ค. 2542–17 ก.ค. 2546
4 นายวิโรจน ศรีสังข นายกองคการบริหารสวนตําบล

กลางดง
24 ส.ค. 2546–8 ธ.ค. 2554

5 นายวิโรจน ศรีสังข นายกเทศมนตรีตําบลสีมามงคล 15 ม.ค. 2555 – 31 ม.ค.2564
6 นายวิโรจน ศรีสังข นายกเทศมนตรีตําบลสีมามงคล 28 มีนาคม 2564 – ปจจุบัน



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 6

แบงเขตการเลือกตั้ง เปน 2 เขตๆ ละ 6 คน รวมมีสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 12 คน ดังนี้
เขตเลือกตั้งท่ี 1 ประกอบดวย หมูท่ี 5,8,10 และหมูท่ี 15
เขตเลือกตั้งท่ี 2 ประกอบดวย หมูท่ี 1,2,4,7,9 และหมูท่ี 14

2.3 การแบงสวนราชการเทศบาลตําบลสีมามงคล
1. สํานักปลัดเทศบาล

1.1 ฝายอํานวยการ
1.2 ฝายปกครอง
1.3 ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. กองคลัง
2.1 ฝายบริหารงานคลัง

3. กองชาง
3.1 ฝายการโยธา

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
4.1 ฝายบริหารงานสาธารณสุข

5. กองการศึกษา
5.1 ฝายบริหารการศึกษา

6. หนวยตรวจสอบภายใน

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วันดํารงตําแหนง
1 นายเสวก  ผิวละออ ประธานสภาเทศบาล (ส.ท. เขต 2)

28 มีนาคม 2564

2 นายบุญเลิศ มหาชน รองประธานสภาเทศบาล  (ส.ท. เขต 2)
3 นายสาธิต  พงษเดชา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
4 นายชาตรี  ขาวประพันธ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
5 นายวิจิตร  บุญชํานาญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
6 นายกิตติชัย  ไทยพุทรา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
7 นายสมพงษ  บุญชาลี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
8 นายระธีกรณ  สามคุมทิม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
9 นางอมร   คําเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
10 นายสมชาย  ศรีนาก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
11 นางสวาส  จงใจกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
12 นายประภาส  อํ่าพันธุ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
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3. ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร (ขอมูล ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2564)

3.1.1 จํานวนประชากรแยกตามหมูบาน
ช่ือหมูบาน ชาย หญิง รวม

หมูท่ี 1 บานปางอโศก 1150 1169 2,319
หมูท่ี 2 บานบุญบันดาล 243 243 486
หมูท่ี 3 บานญาติสามัคคี 6 2 8
หมูท่ี 4 บานชายเขา 90 108 198
หมูท่ี 5 บานปางแจง 679 734 1,413
หมูท่ี 7 บานกลางดง 120 105 225
หมูท่ี 8 บานหนองเครือคต 197 180 377
หมูท่ี 9 บานเขาพระ 124 121 245
หมูท่ี 10 บานซับตะเคียน 360 351 711
หมูท่ี 13 บานมิตรภาพ 5 0 5
หมูท่ี 14 บานชลประทาน 538 521 1,059
หมูท่ี 15 บานถํ้าเตาพัฒนา 965 952 1,917

รวมจํานวนประชากร 4,484 4,489 8,973

3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร (ขอมูล ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2564)

3.2.1 วัยทารกและเด็กเล็ก (แรกเกิดถึง 5 ป)
ชวงอายุ ชาย หญิง รวม

อายุนอยกวา 1 ป 44 30 74
1 ป 47 34 81
2 ป 46 46 92
3 ป 55 46 101
4 ป 44 50 94
5 ป 44 45 89
รวม 280 251 531
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3.2.2 วัยเด็กโต (อายุ 6-11 ป)
ชวงอายุ ชาย หญิง รวม

6 ป 53 58 111
7 ป 56 33 89
8 ป 60 53 113
9 ป 57 51 108
10 ป 57 52 109
11 ป 58 58 116
รวม 341 305 646

3.2.3 วัยรุน (อายุ 12-20 ป)
ชวงอายุ ชาย หญิง รวม

12 ป 67 46 113
13 ป 57 49 106
14 ป 66 57 123
15 ป 48 48 96
16 ป 58 66 124
17 ป 68 60 128
18 ป 58 54 112
19 ป 54 50 104
20 ป 53 56 109
รวม 529 486 1015

3.2.4 วัยผูใหญหรือวัยทํางาน (อายุ 21-59 ป)
ชวงอายุ ชาย หญิง รวม
21-30 ป 646 647 1,293
31-40 ป 633 630 1,263
41-50 ป 734 691 1,425
51-59 ป 564 671 1,235

รวม 2,577 2,639 5,216
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3.2.5 วัยสูงอายุหรือวัยชรา (อายุ 60 ปข้ึนไป)
ชวงอายุ ชาย หญิง รวม
60-70 ป 483 502 985
71-80 ป 171 201 372
81-90 ป 79 86 165
91-100 ป 23 16 39

มากกวา 100 ป 1 3 4
รวม 757 808 1,565

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา

4.1.1 สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสีมามงคล จํานวน 4 โรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนเบทาโกรวิทยา สังกัดสํานักงานเขตการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอนระดับอนุบาล ถึง

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
2) โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ สังกัดสํานักงานเขตการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอนระดับ

อนุบาลถึงระดับประถมศึกษา
3) โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ เปนโรงเรียนในมูลนิธิ  มารดาดรุณีรักษ สอนระดับอนุบาล ถึง

มัธยมศึกษาตอนปลาย
4) โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.1.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลสีมามงคล จํานวน 2 ศูนย ดังนี้

1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเบทาโกรวิทยา
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ

4.2 สาธารณสุข
ตําบลกลางดง มีสถานพยาบาล 1 แหง คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกลางดง ใหบริการตรวจ

รักษาโรคภัยไขเจ็บเบื้องตน นอกจากนี้ยังใหบริการคําแนะนําเก่ียวกับการวางแผนครอบครัว และโรคอ่ืนๆ เชน
โรคไมติดตอ

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง

การคมนาคมขนสงทางถนน มีถนนสายหลักคือ ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) อยูหางจาก
อําเภอปากชองประมาณ 23 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 150 กิโลเมตร มีถนนลาดยางเชื่อม
ระหวางตําบล

การคมนาคมขนสงทางรถไฟ มีสถานียอยบานปางอโศก หมูท่ี 1 ตําบลกลางดง อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา เปนเสนทางรถไฟสายอีสานจากชุมทางแกงคอย จังหวัดสระบุรี- ชุมทางถนนจิระ จังหวัด
นครราชสีมา ท่ีมีทางแยกไปขอนแกนและแยกไปจังหวัดอุบลราชธานี
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5.2 การไฟฟา
ปจจุบันการขยายเขตไฟฟายังไมครบทุกพ้ืนท่ี ทุกหมูบาน เนื่องจากพ้ืนท่ีบางสวนอยูในเขตพ้ืนท่ีสวน

ปา จึงไมสามารถปกเสาพาดสายได ไดแก หมูท่ี 1,5,8,10 และหมูท่ี 15

5.3 การประปา
ในพ้ืนท่ีเปนระบบประปาหมูบานท่ีบริหารจัดการตนเอง เทศบาลตําบลสีมามงคลใหการสนับสนุน

งบประมาณเพ่ือใหมีน้ําอุปโภคบริโภค
5.4 โทรศัพท

ทุกครัวเรือนใชระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ีทุกครัวเรือน ไมมีตูโทรศัพทสาธารณะในเขตพ้ืนท่ี
5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ

ปจจุบันมีการติดตอสื่อสารประชาสัมพันธขาวสารโดยใชเสียงไรสาย กระจายเสียงจากสํานักงาน
เทศบาลตําบลสีมามงคล มีเสียงไรสาย จํานวนท้ังสิ้น 116 จุด

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร

ประชาชนบางสวนทําเกษตรกรรม ปลูกพืชสวนพืชไร ไดแก ขาวโพด นอยหนา มันสําปะหลัง มะมวง
ลิ้นจี่ ฯลฯ

6.2 การปศุสัตว
เทศบาลตําบลสีมามงคล อยูใกลองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย ท่ีตั้งอําเภอมวกเหล็ก

การปศุสัตวของประชาชนในพ้ืนท่ีทําจึงมีการเลี้ยงวัวนม และในเขตพ้ืนท่ียังมีฟารมขนาดใหญ ไดแก

รายช่ือฟารมปศุสัตวในเขตตําบลกลางดง
ช่ือฟารม เลี้ยงสัตว สถานท่ีตั้ง

บริษัท เซ็นทาโกฟารม จํากัด (ศูนยรวม)
บริษัท เซ็นทาโกฟารม จํากัด (หมูขุน 157)
บริษัท เบทาโกรฟารมม่ิง จํากัด (โอซี)
บริษัท เบทาโกรฟารมม่ิง จํากัด (โรงฟก)
บริษัท เบทาโกรฟารมม่ิง จํากัด (ฟารม 1)
บริษัท เบทาโกรฟารมม่ิง จํากัด (ฟารม 2)
บริษัท เบทาโกรฟารมม่ิง จํากัด (ฟารม 3)
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด (ฟารม 1)
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด (ฟารม 3)
บริษัท สยามเซ็นทาโกรฟารม จํากัด (152)
บริษัท สยามเซ็นทาโกรฟารม จํากัด (155)
บริษัท สยามเซ็นทาโกรฟารม จํากัด (156)

สุกร
สุกร
ไก
ไก
ไก
ไก
ไก
สุกร
สุกร
ไก
ไก
ไก

เลขท่ี 30/1 หมู 5
เลขท่ี 30 หมู 5
เลขท่ี 97 หมู 1
เลขท่ี 97 หมู 1
เลขท่ี 97 หมู 1
เลขท่ี 324 หมู 3
เลขท่ี 333 หมู 3
เลขท่ี 323 หมู9
เลขท่ี 53 หมู 9
เลขท่ี 152 หมู 9
เลขท่ี 346 หมู 9
เลขท่ี 347 หมู 9
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6.3 การบริการ
ตําบลกลางดงมีผูประกอบธุรกิจประเภทตางๆ อาทิ  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ จํานวน 4

แหง  รานคา จํานวน 35 ราน  ตั้งอยูระหวางสองขางทางถนนมิตรภาพ คาดวาในอนาคตการขยายตัวการ
ลงทุนในธุรกิจของภาคเอกชนจะเปนไปอยางตอเนื่องและรุดหนาอยางรวดเร็ว

6.3.1 ปมน้ํามัน
ลําดับท่ี ช่ือสถานประกอบการ สถานท่ีตั้ง (หมูท่ี)

1
2
3
4

บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทรานสเทคเนอรยี่ จํากัด (ปม คอสโม)
บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด (ปม Jiffy)
บริษัท ปโตรเลียมไทยคอรปอเรชั่น จํากัด (ปม PT)

เลขท่ี 141 ม.5
เลขท่ี 2/12 ม.1
เลขท่ี 261 ม.5
เลขท่ี 99/9 ม.5

6.3.2 รานอาหาร รานของฝาก
ลําดับท่ี ช่ือสถานประกอบการ สถานท่ีตั้ง (หมูท่ี)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รานอาหารบานแม
รานกาแฟ เบิรด แอนด บีส
รานกวยเตี๋ยวเปดกลางดง
รานครัวปางอโศก
รานตมเลือดหมูวีระชัย
รานอาหารวาโณเสต็ก
รานเกขาวขาหมู
รานอาหารอายะห
รานไกยางเขาสวนกวาง
รานไกยางวิเชียรบุรี
รานปาออด
รานกวยเตี๋ยว ส.ลานเสน
ไรองุนวันดี
ทาลานทอง
รานกาแฟดาวเทียม
สวนซอนศิลป

หมูท่ี 1 ริมถนนมิตรภาพ
หมูท่ี 1 ริมถนนมิตรภาพ
หมูท่ี 1 ริมถนนมิตรภาพ
หมูท่ี 1 ริมถนนมิตรภาพ
หมูท่ี 5 ริมถนนมิตรภาพ
หมูท่ี 1 ริมถนนมิตรภาพ
หมูท่ี 1 ริมถนนมิตรภาพ
หมูท่ี 5 ริมถนนมิตรภาพ
หมูท่ี 1 ริมถนนมิตรภาพ
หมูท่ี 1 ริมถนนมิตรภาพ
หมูท่ี 1 ริมถนนมิตรภาพ
หมูท่ี 3 ริมถนนมิตรภาพ
หมูท่ี 1 ริมถนนมิตรภาพ
หมูท่ี 1 ริมถนนมิตรภาพ
หมูท่ี 2 บานชลประทาน
หมูท่ี 9 บานเขาพระ
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6.4 การทองเท่ียว
แหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อและไดรับความนิยมของนักทองเท่ียวไดแก วัดเทพพิทักษปุณณาราม มี

พระพุทธรูปปางประทานพรสีขาวขนาดใหญ ชื่อพระพุทธสกลสีมามงคล (หลวงพอขาว) ขนาดหนาตักกวาง
27.25 เมตร สูง 45 เมตร  สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งอยูในบริเวณเขาสีเสียดอา สูงจากระดับพ้ืนดิน
112 เมตร  ทางซายและทางขวาของพระพุทธรูป สรางเคงเวาในลักษณะใบโพธิ์ บันไดท้ังหมด 1,250 ข้ัน
หมายถึง จํานวนพระอรหันตไปชุมนุมกันโดยไมไดนัดหมายในวันมาฆบูชา องคพระพุทธรูปประดิษฐานอยูเหนือ
พ้ืนดิน 112 เมตร หรือ 56 วา หมายถึง พระพุทธคุณ 56 ประการ องคพระสูง 45 เมตร หมายถึง พระพุทธ
องคโปรดเวไนยสัตวอยู 45 พรรษา หรือเรียกวา ทรงทําพุทธกิจอยู 45 พรรษา หลังจากตรัสรูแลว นับเปน
พระพุทธรูปขนาดใหญท่ีสุดในโลก

วัดถํ้าเขาแผนท่ี บานหนองเครือคด หมูท่ี 8 ตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เปน
สถานท่ีปฏิบัติธรรมและเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ โดยมีถํ้าอยูในบริเวณวัด ทางวัดปรับปรุงสถานท่ี
กอสรางทางเดินลงไปยังถํ้าท่ีแคบและชัน ถํ้าแหงนีมี้ประวัติเม่ือนานมามีพระสงฆจําพรรษาอยูในถํ้านานนับ 10
ป ไมออกมาสูโลกภายนอก นั่งสมาธิวิปสสนาอยูในถํ้า ใหลูกศิษยสงอาหารโดยใชรอกผูกเชือกหยอนอาหารลง
ไปในถํ้า

อนุสาวรียมอหลักหิน รัชกาลท่ี 5 สถานท่ีประวัติศาสตรการรถไฟ ก็เปนอีกสถานท่ีทองเท่ียวอีกแหง
หนึ่ง มีประวัติความเปนมาจากท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เคยเสด็จฯ หลังการสรางทางรถไฟ
จากมวกเหลก็ ถึงปากชอง เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2441 (ร.ศ.117) อันเนื่องมาจากการกอสรางทางรถไฟ
ไดดําเนินมาถึงบริเวณสถานีรถไฟกลางดง ชวงหลัก กม.ท่ี 160.03 การสรางรางรถไฟบริเวณนี้ เปนปาดงดิบ มี
ไขปาชุกชุม คนงานและวิศวกรตองสังเวยชีวิตไปมากมาย เม่ือไปตัดตนไมตนใหญๆซึ่งเปนพ้ืนท่ีปาดงพญาไฟ
ทําใหการกอสรางทางรถไฟสายมวกเหล็ก-ปากชองเปนไปดวยความลาชา จึงตองทําพิธีอัญเชิญตราแผนดินไป
ประทับตามตนไมท่ีจะโคน จากปญหาตรงนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงไดทรงพระกรุณา
เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตร และลงเดินเทา ท่ีปลายรางรถไฟท่ีสราง หลังจากนั้นก็ไมเกิดอุปสรรคใดๆ
อีกเลย ทางรถไฟสายกรุงเทพ - นครราชสีมา จึงแลวเสร็จในป พ.ศ.2443 รวมระยะทางท้ังสิ้น 265 กิโลเมตร
และมีการเปดใหบริการ ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2443 นักทองเท่ียวหรือผูท่ีสัญจรไป-มาบนถนนมิตรภาพ
สามารถแวะสักการบูชาอนุสาวรียมอหลักหิน รัชการท่ี 5 ไดโดยตั้งอยูบนถนนมิตรภาพตรงขามกับฟารมโชคชัย
ตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

6.5 อุตสาหกรรม
เนื่องจากตําบลกลางดงเปนเมืองผานการสัญจรไปมาสะดวกจึงไดรับความสนใจจากนักลงทุนท้ังจาก

สวนกลางและนักลงทุนตางชาติ อาทิ ญี่ปุน ไตหวัน  ไดยายฐานการผลิตมาสูตําบลกลางดง สวนใหญจะเปน
โรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง ท่ีใชเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีชั้นสูง เปนการบงชี้ถึงลูทางการลงทุนท่ีจะ
ขยายตัวตอไปในอนาคต ทําใหตําบลกลางดงในปจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรม ดังตารางตอไปนี้

ท่ี โรงงาน ผลิต สถานท่ีตั้ง
1
2
3
4

บจก.ขุมเงินขุมทอง
บจก.ไทยซีสเทคเคียววา
หจก.นพพร คอนกรีต
บริษัท ธนธารคอนกรีต (สุริยชัย คอนกรีต)

บด ยอยหิน
ผลิตชิ้นสวนพลาสติก
คอนกรีต
คอนกรีต

ม. 1
ม. 5
ม. 5
ม. 5
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ท่ี โรงงาน ผลิต สถานท่ีตั้ง

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

จํากัด
บจก.เพรสคราฟท(ประเทศไทย)
บจก. สโตนคลับ
หจก. สโตนคราฟแมน
บจก.เอบิโก แดรี่ฟารม
หจก.เอเวอรทัพคอนกรีต
บจก.อโศกแมชชิน
บจก. อี เอ็ม ซี อิมแม็กซ
บจก. เอกอุทัย
บริษัท ฤทธา จํากัด
บจก. ฮาโมนี่ไลฟอินเตอรเนชั่นแนล

ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
หินแปรรูป
หินแปรรูป
โรงงานอุตสาหกรรม
แผนปูนสําเร็จรูป
โรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑชําระลาง
โรงงานอุตสาหกรรม
รับเหมากอสราง
ผลิตผัก ผลไม

ม. 5
ม. 5
ม. 5
ม. 5
ม. 1
ม. 1
ม. 7
ม. 1
ม. 1
ม. 9

6.6 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
เทศบาลตําบลสีมามงคลมีการสงเสริมอาชีพใหกับกลุมสตรี แมบาน เชน การแปรรูปน้ําพริก ผลิต

น้ํามันไลยุงจากตะไครหอม เปนตน แตไมไดมีการจัดตั้งเปนกลุมอาชีพ
6.7 แรงงาน

ประชากรในเขตพ้ืนท่ีสวนใหญมีอาชีพรับจาง เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรม และกิจการโรงแรมใน
เขตพ้ืนท่ีจํานวนมาก แตยังมีแรงงานตางดาวท่ีมาจากประเทศใกลเคียง เชน กัมพูชา ลาว และพมา เปนตน

7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา

ประชาชนสวนใหญจะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดและสํานักสงฆเพ่ือชาวพุทธศาสนิกชนไดบําเพ็ญสา
ธารณกุศล และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีสําคัญ คือตําบลกลางดง มีพระพุทธสกลสีมามงคล เปนรูปองค
พระขาวปางประทาน ประดิษฐานอยูบนท่ีเชิงเขาสีเสียดอา อยูระหวางหมูท่ี 7,9 ซึ่งผูเดินทางสัญจรผานไปมา
จะเห็นองคพระขาวไดเดนชัด นับวาเปนเอกลักษณท่ีโดดเดนและเปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญของ
ชาวกลางดง

รายช่ือวัด/สํานักสงฆ
1. วัดปางอโศก

ท่ีตั้ง หมูท่ี 1 บานปางอโศก มีพ้ืนท่ี 29 ไร 1 งาน
จุดเดน โบสถ

2. วัดสัจจะธรรม
ท่ีตั้งเลขท่ี 104/2 หมูท่ี 1 บานปางอโศก มีพ้ืนท่ี 7 ไร 2 งาน
จุดเดน  อบสมุนไพร และเปนสถานท่ีสําหรับรักษาผูท่ีประสงคงดเหลา และยา
เสพติด

3. วัดปางแจง
ท่ีตั้ง หมูท่ี 5 บานปางแจง มีพ้ืนท่ี 14 ไร
จุดเดน  โบสถ



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 14

4. วัดเทพพิทักษปุณณาราม
ท่ีตั้ง หมูท่ี 9 บานเขาพระ มีพ้ืนท่ี  73  ไร
จุดเดน เปนศูนยอบรมพัฒนาจิตประจําจังหวัดนครราชสีมา มีพระพุทธรูปปางประทานพระสี

ขาวขนาดใหญ ชื่อพระพุทธสกลสีมามงคล (หลวงพอขาว) ขนาดหนาตักกวาง 27.25 เมตร สูง 45 เมตร  สราง
ดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งอยูในบริเวณเขาสีเสียดอา  สูงจากระดับพ้ืนดิน 112 เมตร  ทางซายและทางขวา
ของพระพุทธรูป สรางเคงเวาในลักษณะใบโพธิ์ บันไดท้ังหมด 1,250 ข้ัน หมายถึง จํานวนพระอรหันตไปชุมนุม
กันโดยไมไดนัดหมายในวันมาฆบูชา องคพระพุทธรูปประดิษฐานอยูเหนือพ้ืนดิน 112 เมตร หรือ 56 วา
หมายถึง พระพุทธคุณ 56 ประการ องคพระสูง 45 เมตร หมายถึง พระพุทธองคโปรดเวไนยสัตวอยู 45
พรรษา หรือเรียกวา ทรงทําพุทธกิจอยู 45 พรรษา หลังจากตรัสรูแลว นับเปนพระพุทธรูปขนาดใหญท่ีสุดใน
โลก

5. วัดถํ้าเขาแผนท่ี
ตั้งอยูหมูท่ี 8 บานหนองเครือคต มีพ้ืนท่ี  15  ไร
จุดเดน พระพุทธรูปเกาแก  อายุ  1,000 ป และมีถํ้าท่ีเกิดจากธรรมชาติสราง มีความชันและ

แคบท่ีอดีตมีพระสงฆสั่งสมาธิวิปสสนากวา 10 ปท่ีไมออกมาสูโลกภายนอก
6. วัดถํ้าสิวลี

ตั้งอยูหมูท่ี 7 บานกลางดง มีพ้ืนท่ี  7  ไร  3  งาน
จุดเดน  โบสถหินออน

7. วัดปาเพ่ิมบุญ
ตั้งอยูเลขท่ี 11/2  หมูท่ี 8 บานหนองเครือคต มีพ้ืนท่ี  15  ไร
จุดเดน  มีถํ้าปุณยรัตน และมีเปนสถานปฏิบัติธรรม

8. ท่ีพักสงฆถํ้าเตาทอง
ตั้งอยูหมูท่ี 15 บานถํ้าเตาพัฒนา มีพ้ืนท่ี  15  ไร
จุดเดน  หารซุมเรือนแกว มีพระพุทธรูปหนาตัก  8  ศอก และสมเด็จองคปฐมของกําลังแผน

ดิน 20 พระองค และพระปจเจกพุทธเจา 1 พระองค
9. สํานักปฏิบัติธรรมสิปปจจะ

ตั้งอยูเลขท่ี 104/2  หมู 14 บานชลประทาน มีพ้ืนท่ี  300 ไร
จุดเดน  ถํ้า

10. สํานักสงฆสิริธรรมวนา
ตั้งอยูหมูท่ี 15 บานถํ้าเตาพัฒนา มีพ้ืนท่ี 23 ไร
จุดเดน ปาหิน

11. สํานักสงฆปาหินวงษเจริญธรรม
ตั้งอยูหมูท่ี 15 บานถํ้าเตาพัฒนา มีพ้ืนท่ี 15 ไร
จุดเดน  ปาหิน

12. สํานักสงฆถํ้าเทียนชัยชลประทาน
ตั้งอยูเลขท่ี 41/1  หมูท่ี 14 บานชลประทาน มีพ้ืนท่ี 8 ไร
จุดเดน  เปนวัดท่ีไดเขาโครงการอนุรักษและฟนฟูปาไมรวมกับพระสงฆในพ้ืนท่ีปาไมตาม
นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง พุทธอุทยาน เพ่ือการอนุรักษและ

บําเพ็ญสมณธรรม ซึ่งอยูในบริเวณเขาสีเสียดอา และมีถํ้า
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7.2 ประเพณีและงานประจําป
-ประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ เดือนเมษายนของทุกป
-ประเพณีวันลอยกระทง เดือนตุลาคม/พฤศจิกายนของทุกป
-ประเพณีวันเขาพรรษา เดือนกรกฎาคม/สิงหาคมของทุกป
-ประเพณีตักบาตรเทโวโหรนะวันออกพรรษา เดือนตุลาคม/พฤศจิกายนของทุกป

7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปญญาทองถ่ิน ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสีมามงคล ไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน ไดแก

ผลิตภัณฑจักสานจากไมไผ
ภาษาถ่ินของประชากรในเขตพ้ืนท่ีตําบลสีมามงคล ไดแก ภาษาอีสาน ภาษากลาง และภาษาโคราช

ซึ่งภาษาแตละภาษายอมแตกตางกันท่ีสําเนียงการพูดตลอดจนความหมายของคําศัพท เชนนั้นแลวจึงทําใหใน
แตละทองถ่ินมีภาษาพูดและสําเนียงท่ีแตกตางกันไปตามแตละทองถ่ินดวย ภาษาทองถ่ินถือเปนเครื่องมือท่ีจะ
ชวยรักษาเรื่องราวของแตละกลุมชนไดอยางดี

ภาษาโคราช คือภาษาไทยสําเนียงโคราช เปนภาษาไทยถ่ินกลาง คําศัพทท่ัวไปตรงกับภาษาไทยถ่ิน
กลางมีสําเนียงคอนขางเหนอและหวนสั้นแบบภาคกลาง แตมีการผันคําต่ํา-สูงท่ีเปนเอกลักษณของตนเองท่ี
แตกตางจาก ภาษาไทยถ่ินกลางบาง โดยมักใชเสียงวรรณยุกตเอก (เสียงต่ํา) แทนเสียงวรรณยุกตโท (เสียงสูง)
เชน “โม” แทน “โม” หรือ “เสื่อ” แทน “เสื้อ” เปนตน นอกจากนี้ยังยืมคําในภาษไทยถ่ินอีสานมาใชปะปนกัน
ดวยเล็กนอย และเม่ือพูดจบ ประโยคจะลงทายดวยคําวา “เบิ้ง, เหวย, ดอก แตกตางจาก ภาษาไทยถ่ินกลาง
บาง โดยมักใชเสียงวรรณยุกตเอก (เสียงต่ํา) แทนเสียงวรรณยุกตโท (เสียงสูง) เชน "โม" แทน "โม"หรือ "เสื่อ"
แทน "เสื้อ" หรือ “กินขาว” เปน “กินเขา” เปนตน นอกจากนี้ยังยืมคําในภาษาไทยถ่ินอีสานมาใชปะปนกันดวย
เล็กนอย และเม่ือพูดจบประโยคจะลงทายดวยคําวา “เดิ้ง, เบิ้ง, ดา, ดอก, เหวย” เปนภาษาท่ีใชมากในจังหวัด
นครราชสีมาเกือบทุกอําเภอ ยกเวนบางอําเภอท่ีมีชาวไทยอีสานอยูเปนจํานวนมากกวา เชน อําเภอบัวใหญ
อําเภอสูงเนิน อําเภอปกธงชัย เปนตน นอกจากท่ีพบวาการใชภาษาไทยสําเนียงโคราชในประชากรบางสวนของ
จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสระแกว อีกดวย

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้ํา

แหลงน้ําธรรมชาติ มีอางเก็บน้ําจํานวน 2 แหง
1. อางเก็บน้ํามอตาทา อยูในเขตพ้ืนท่ีหมูท่ี 8
2. อางเก็บน้ําปาเสียด อยูในเขตพ้ืนท่ีหมูท่ี 5

แหลงน้ําอุปโภค/บริโภค สําหรับแหลงน้ําอุปโภค/บริโภค เทศบาลตําบลสีมามงคล ใชแหลงน้ําบาดาล
มีระบบประปาทุกหมูบาน

8.2 ปาไม
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสีมามงคล เปนพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรมท่ีถูกแผวทางเพ่ือใชพ้ืนท่ีในทางการเกษตร แตมี

พ้ืนท่ีปาบางสวนอยูในเขตพ้ืนท่ีปาสงวน ซึ่งเปนสวนปารัฐบาลท่ีปลูกไมสัก ไมสีเสียด
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8.3 ภูเขา
มีภูเขาสีเสียดอา ทอดยาวคูขนานกับทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ และมีพระพุทธรูปปาง

ประทานพระสีขาวขนาดใหญ ชื่อพระพุทธสกลสีมามงคล (หลวงพอขาว) ขนาดหนาตักกวาง 27.25 เมตร สูง
45 เมตร  สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งอยูในบริเวณเขาสีเสียดอา  สูงจากระดับพ้ืนดิน 112 เมตร  ทางซาย
และทางขวาของพระพุทธรูป สรางเคงเวาในลักษณะใบโพธิ์ บันไดท้ังหมด 1,250 ข้ัน

8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
เทศบาลตําบลสีมามงคล มีผลผลิตแรและยอยหินท่ีสําคัญ ซึ่งไดแก หินแกรนิต หินปูน
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สวนที่สวนที่ 22
ยุทธศาสตรยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาเพ่ือการพัฒนา

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)

วิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”

1.  ความม่ันคง
1.1 มีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก

ประเทศ และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง
1.2 ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย
1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและ

รายไดท่ีม่ันคง มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
1.4 มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา

2. ความม่ังค่ัง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องยกระดับเขาสูกลุมประเทศ

รายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สรางเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และ

เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน
2.3 มีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย ทุนทาง

ปญญา ทุนทางการเงินและทุนอ่ืนๆ
3. ความยั่งยืน

3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญดานรายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนอยาง
ตอเนื่อง โดยไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม

3.2 มีการผลิตและการบริโภคเปนมิติกับสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก

3.3 คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนทุกภาคสวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอยางยั่งยืน สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย

1. ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2. ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4. ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม
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5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ

ตารางท่ี 1 กรอบแนวทางท่ีสําคัญของยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร

1. ยุทธศาสตรดานความ
ม่ันคง

1) การรักษาความสงบภายในประเทศ
2) การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง
3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกภามท่ีกระทบตอความ
ม่ันคงของชาติ
4) การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องคกรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ
5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม

2. ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน

1) การเกษตรสรางมูลคา
2) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
3) สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว
4) โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม

3. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย

1) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑
4) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย
5) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมท้ังดานกาย ใจ สติปญญา
และสังคม
6) การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
7) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนา
ประเทศ

4. ยุทธศาสตรดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม

1) การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
2) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3) การเสริมสรางพลังทางสังคม
4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ
การจัดการตนเอง

5. ยุทธศาสตรดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

1) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
3) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
4) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความ
เปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง
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ยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร
5) พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ

6. ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

1) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการ
อยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส
2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี
3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
4) ภาครัฐมีความทันสมัย
5) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกมี
ความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ
6) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน
8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอ
ภาค

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยยึดหลักการ
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาท่ียังยืน คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”

เปาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบดวย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ
2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา
5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพ่ิม

ความเชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย

อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แนวทางการพัฒนา

1. ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค

2. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
4. ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ
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5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ดานสุขภาพ

6. พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย
7. ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
แนวทางการพัฒนา

1. การเพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึง
บริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ

2. การกระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมี
คุณภาพใหครอบคลุมและท่ัวถึง

3. การเสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได มีสิทธิในการจัดการทุน ท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชน

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา

1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
2. การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา

1. การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยาง
ยั่งยืนและเปนธรรม

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน าเพ่ือใหเกิดความม่ันคง สมดุล และ
ยั่งยืน

3. แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม
4. สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5. สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8. การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง
แนวทางการพัฒนา

1. การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติสามารถดูรายละเอียดไดจากเว็บไซต

2. การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือ
ภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ
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3. การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความรวมมือกับ
มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ

4. การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพ่ือคงไวซึ่งอํานาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล

5. การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกันระหวาง
แผนงานท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืน ๆ ภายใตการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความ

โปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา
2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ

คลังภาครัฐ
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
5. ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับ

ขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส
แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานขนสง
2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง
3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส
4. การพัฒนาดานพลังงาน
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
6. การพัฒนาระบบน้ําประปา

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา

1. เรงสงเสรมิการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิง
สังคม

2. พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี
3. พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางท่ัวถึง
2. การพัฒนาเมือง
3. การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา

1. ขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม
สําหรับสินคาและบริการของไทย

2. พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบความ
รวมมืออนุภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และ
ภูมิภาคอาเซียน เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส

3. พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนท่ี
โดดเดนในภูมิภาค

4. สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ (Outward investment) ของผูประกอบการไทย
5. เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในลักษณะหุนสวนทาง

ยุทธศาสตรท้ังในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน
6. การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา

ประเทศ
7. เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทท่ีสรางสรรค
8. สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความม่ันคง
9. บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ
10. สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีสําคัญ

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : พัฒนาอีสานสูมิติใหเปน “ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค

ลุมน้ําโขง” มียุทธศาสตรการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน
2. แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทาง

สังคม
3. สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคูกับการแกไขปญหาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. พัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ
5. ใชโอกาสจาการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง

และพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมๆ ของภาค
6. พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศ เพ่ือนบานในการสรางความ

เขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ
โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project)
1. โครงการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
2. โครงการแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมในตับและมะเร็งทอน้ําดี
3. โครงการพัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย
4. โครงการยกระดับการทองเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
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5. โครงการพัฒนาทาอากาศยานขอนแกน สกลนคร และนครพนม

1.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัด
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย

สุรินทร)
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)

ฉบับทบทวนป พ.ศ. 2564 ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง1 ในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 โดย
สรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้

ตําแหนงยุทธศาสตร (Strategic Position)
1) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย
2) เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ
3) เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังการทองเท่ียวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน การ

กีฬาท่ีมีชื่อเสียง
4) เปนประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน

พันธกิจ (Mission)
1) สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ
2) สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน
3) สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ
4) สงเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) สงเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑไหม
6) สงเสริมการทองเท่ียว ใหไดรับความนิยม และบริหารจัดการใหมีศักยภาพ
7) สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และคาชายแดน
8) สงเสริมการพัฒนาดานสังคม

เปาหมายการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระยะ 5 ป
“ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเท่ียวอารยธรรมขอม การคาชายแดนสังคม

เปนสุข” โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตใหเปนมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงข้ึน

มาตรฐานอินทรียในภาคการเกษตรท้ังพืชและสัตว โดยมีการนํานวัตกรรมในพ้ืนท่ีมาชวยในเกษตรกร
โดยเฉพาะเกษตรกรรุนใหม (Smart Farmer) ใหมีการสืบทอดภูมิปญญาดั้งเดิมใหคงอยูดวยการนอมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ําใหเพียงพอ ท้ังนําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ําเพ่ือ
การเกษตรใหเพียงพอตลอดป โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําใหอยูในพ้ืนท่ี หรือการขยายพ้ืนท่ีรับน้ํา
การกระจายน้ําไปยังพ้ืนท่ี
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3. สงเสริมการแปรรูปของสินคาใหมากข้ึนในพ้ืนท่ี สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
แบบครบวงจรในพ้ืนท่ี โดยพัฒนาชวงกลางทางและปลายทางใหมากข้ึน ดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ท่ีกําหนดใหกลุมจังหวัด โดยเฉพาะ
จังหวัดนครราชสีมาใหเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร

4. สงเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝมือแรงงานเพ่ือสรางโอกาสในการสรางรายไดจากภาค
การเกษตรและนอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินคาชุมชนกับการทองเท่ียว

5. สรางมูลคาเพ่ิมในสาขาการทองเท่ียว โดยการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน ท้ัง
ทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการเก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียว การใชประโยชนจาก
ระบบ Logistic ท่ีรัฐบาลไววางรากฐานไวให การสรางความเชื่อม่ันในดานความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว
รวมถึงการสรางการตลาดใหเปนท่ีรูจักในวงกวางและเปนท่ีนิยมเดินทางมายังกลุมจังหวัด

6. การพัฒนาสังคมใหมีคุณภาพ โดยเฉพาะผูสูงอายุใหไดรับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึนหรือสามารถดําเนินกิจกรรมไดตามศักยภาพ รวมท้ังการรักษาภูมิปญญาของผูสูงอายุเพ่ือใหสืบทอดไปยัง
รุนลูกหลาน และการเพ่ิมศักยภาพของเด็ก เพ่ือใหสังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองไดในอนาคต

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา (Strategic Issues)
ประเด็นท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
วัตถุประสงค เพ่ือเปนศูนยกลางดานเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร
แนวทางการพัฒนา

1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร
1.2 สงเสริมและพัฒนาระบบโบจิสติกสและการกระจายสินคาในภูมิภาค
1.3 สงเสริมการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมใหเหมาะสม
1.4 ยกระดับสินคาเกษตรเขาสูระบบมาตรฐาน
1.5 สงเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 สงเสริมการใชนวัตกรรมและพลังงานทดแทน
1.7 สงเสริมการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม
1.8 สนับสนุนใหมีการรวมกลุมการผลิตและจําหนาย
1.9 ยกระดับความสามารถในการแขงขันดานการตลาดสินคาเกษตร
1.10 สงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวคุณภาพ

ประเด็นท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว และผลิตภัณฑไหม
วัตถุประสงค

1. เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย
2. เพ่ือใหกลุมผูผลิตและผูประกอบการไหมมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑไหม

เพ่ิมข้ึน
แนวทางการพัฒนา

2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
2.2 พัฒนาสินคาและบริการการทองเท่ียว
2.3 พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว
2.4 สรางความเชื่อม่ันและความปลอดภัยใหนักทองเท่ียว
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2.5 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียว
2.6 สงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬา
2.7 สงเสริมการทองเท่ียวตามรอยชาง
2.8 สงเสริมพัฒนาการคา การลงทุน การคาชายแดน
2.9 สงเสริมการทองเท่ียววิถีชุมชน
2.10 สงเสริมนวัตกรรมการทองเท่ียว ประชาสัมพันธ และการตลาด
2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมใหมีคุณภาพ
2.12 สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียวและผลิตภัณฑไหม
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑไหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน

ประเด็นท่ี 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนากรทางดานรางกายและสติปญญาดีข้ึน
2. เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถพ่ึงตนเองได แข็งแรง มีความสุข

แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาดานสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
3.2 สงเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และสงเสริมสรางศักยภาพการพ่ึงตนเอง
3.3 สงเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนตัวเด็กปฐมวัยเปนสําคัญ
3.5 สงเสริมและสรางความรวมมือในการพัฒนาครอบครัวสูขุมชนเขมแข็ง

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหนงทางยุทธศาสตร
1. เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทองเท่ียว Logistics และพลังงานสะอาดใน

ภูมิภาค
2. เปนศูนยกลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
3. เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. เปนศูนยกลางในการปองกันภัยคุกคาม และเสริมสรางความม่ันคง เพ่ือปกปองสถาบันหลัก

ของชาติ
5. เปนท่ีตั้งของสวนราชการท่ีมีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน

เปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561-2565)
“ศูนยกลางโครงขายคมนาคมและการทองเท่ียวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและ

อุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง”
ตัวชีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา
1. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา

รอยละ 4
2. ประชาชนมีรายไดตอหัวตอป (GPP per capital) เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 4
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3. รายไดจากการทองเท่ียวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน รอยละ 5
4. รอยละของประชากรท่ีอยูใตเสนความยากจนลดลง
5. คาดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน
6. รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอประสิทธิภาพการบราหรจัดการภาครัฐ

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
1. สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีด

ความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ
2. ยกระดับการทองเท่ียวท่ีหลากหลายเชื่อมตอภาคและภูมิภาค
3. พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
4. เสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง
5. ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน
6. ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART

City/ MICE City/Art City/Safe City)

1.4 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 1 ยุทธศาสตรโครงการตามแนวทางพระราชดําริ
แนวทางการพัฒนา
1.1 สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ําเพ่ือแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปน

ระบบตามแนวทางพระราชดําริ เชน การบริหารจัดการ “น้ํา” เตรียมรับมือ “สูภัยแลง”
1.2 สงเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
2.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนท่ีมีคุณภาพ และมีสติปญญารอบรูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลง
2.2 ลดความเหลื่อมล้ําสรางคนใหมีคุณภาพ เชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูสูงอายุ เด็ก

สตรี และผูดอยโอกาสใหดีข้ึน
2.3 พัฒนาคนใหมีสุขภาวะท่ีดี ท้ังรางกาย จิตใจ เชน สาธารณสุข สรางสุขภาพประชาชน

“3อ 2ส” (อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ ไมสูบบุหรี่ และไมดื่มสุรา”
2.4 สงเสริมงานปองกันแกไขปญหายาเสพติด
2.5 ทํานุบํารุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 3 ยุทศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
3.1 สงเสริม สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันดานเศรษฐกิจ เกษตรกรรม

อุตสาหกรรม ทองเท่ียวและบริการยกระดับมาตรฐานการผลิต และการพัฒนาศักยภาพดานการเกษตร เพ่ิม
ปริมาณคุณภาพการผลิต สงเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมชองทางการตลาด
สงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและเครือขายเกษตรกร เรงรัดสรางอาชีพเพ่ือสรางเศรษฐกิจชุมชน
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3.2 สงเสริมการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสรางรายได
3.3 บริหารจัดการน้ํา พัฒนาแหลงน้ํา ธนาคารน้ําใตดิน สรางโครงขายน้ําเพ่ือการเกษตร น้ํา

สะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง
แนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน วางผังเมืองและสิ่งอํานวยความสะดวกใหครอบคลุมท่ัวถึง
4.2 บํารุงรักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหไดรับการจัดสรรท่ีดีมีคุณภาพ
4.3 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอยและสงเสริมศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน
4.4 ประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ในการพัฒนาแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน
4.5 สนับสนุนสงเสริมการกีฬาบํารุงสถานท่ีสําหรับกีฬาการทองเท่ียวและสุขภาพจัดใหมี

สวนสาธารณะและสถานท่ีพักผอนหยอนใจ
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
5.1 ยึดหลักธรรมาภิบาล มุงเนนการมีสวนรวมของประชาชน
5.2 พัฒนาความรวมมือระหวางสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
5.3 สนับสนุนสงเสริมการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ืออนาคต
5.4 สงเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทํางานอยางซื่อสัตยสุจริต ยกระดับความ

โปรงใสในการบริหารงาน
5.5 นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการพัฒนาทองถ่ิน
5.6 ปรับปรุงโครงสรางใหกระชับไมซับซอน

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 วิสัยทัศน

“ตําบลนาอยู  ควรคูการทองเท่ียว”
2.2 ยุทธศาสตร
เทศบาลตําบลสีมามงคล อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไว 6

ยุทธศาสตร ประกอบดวย
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว
เปาประสงค
1. เพ่ือใหเขตพ้ืนท่ีมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย
2. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน
3. เพ่ือใหคนในชุมชนรูจักการขัดแยกขยะ มีการกําจัดขยะท่ีถูกวิธี
4. การสรางรายไดจากขยะของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
5. รานอาหาร/แผงลอย ในเขตพ้ืนท่ี ไดคุณภาพ มาตรฐาน
6. มีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงาน
7. ปริมาณผูปวยท่ีเกิดจากโรคระบาดลงลด
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ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค
1. เปนหมูบานคุณภาพชีวิตท่ีดี
2. การเกิดโรคระบาดลดลง
3. ปญหาหนี้สินของประชาชนลดลง
4. นักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน
5. จํานวนรานอาหารท่ีไดคุณภาพ มาตรฐาน เพ่ิมมากข้ึน
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เปาประสงค
1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบานเมือง
ท่ีดี
2. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค
1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรมมาภิบาลอยางมีประสิทธิภาพ
2. ประชาชนมีสวนรวมเสนอแนวทางแกปญหาในทองถ่ิน
3. สรางขวัญและกําลังใจ
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาสังคมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
เปาประสงค
1. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
2. เพ่ือพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหไดตามเกณฑมาตรฐาน
3. เพ่ือพัฒนาทางดานการศึกษาของประชาชนมีโอกาสไดเรียนรูตลอดชีวิต
4. เพ่ือสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินสืบไป
5. เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
6. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีอุปกรณกีฬาไดออกกําลังกายและหางไกลยาเสพติด
7. เพ่ือใหประชาชนมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการไดออกกําลังกาย
8. เพ่ือชวยเหลือประชาชนไดรับการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน
9. เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
10. เพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
11. เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
12. เพ่ือใหหมูบานเสี่ยงภัยไดเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัย
13. เพ่ือใหอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนไดฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดอยางถูกตอง
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค
1. กลุมอาชีพ/กลุมสตรีแมบานใหมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดใหครัวเรือน
2. ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีเขาถึงบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอยางเทาเทียม
3. สงเสริมใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีไดมาตรฐาน
4. ประชาชนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต
5. ประชาชน สืบทอด ฟนฟู อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินและ
ปราชญชาวบานในชุมชนทองถ่ินใหคงอยูสืบไป
6. การแขงขันกีฬาและนันทนาการทําใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงข้ึน
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7. เด็กและเยาวชนไดออกกําลังกายและหางไกลยาเสพติด
8. มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการใหประชาชนไดออกกําลังกายมีสุขภาพแข็งแรง
9. ประชาชนไดรับการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูท่ีไดรับความเดือดรอน
10. สงเคราะหเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดสทุกคน
11. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส
12. ประชาชนไดรับการรณรงค ปองกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท
13. ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการเดินทาง
14. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและปลอดภัย
15. รอยละของหมูบานเสี่ยงภัยมีการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัย
16. กลุมเปาหมายไดรับการสงเสริมการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัย
17. การปฏิบัติงานของ อปพร.ถูกตองและรวดเร็ว
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาการเกษตร
เปาประสงค
1. สงเสริมและสนับสนุนสรางความเขมแข็งแกกลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพตางๆ ในทองถ่ิน
2. สงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสูอาหารเพ่ือสุขภาวะของชุมชน
3. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมอยางยั่งยืนและลดคาใชจาย
4. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝกอบรมอาชีพเพ่ือนําไปสูเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
5. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความรู เขาใจและนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

การดําเนินชีวิตอยางถูกตอง
6. มีแหลงเงินทุนและตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตทางการเกษตร
7. มีแหลงน้ําท่ีมีคุณภาพ และเพียงพอตอการเกษตร
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค
1. กลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพมีความเขมแข็งข้ึน
2. กิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสูอาหารเพ่ือสุขภาวะของชุมชน
3. แหลงเรียนรูทางดานการเกษตร เพ่ือสงเสริม การฝกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผลตาม

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
4. ประชาชนไดดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. มีการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เปาประสงค
1. เพ่ือเปนทางระบายน้ําไมใหทวมขังในฤดูน้ําหลาก
2. เพ่ือพัฒนาบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานกอสราง

ตางๆ ท่ีไดมาตรฐาน
3. เพ่ือปรับปรุงสนทางคมนาคมใหสามารถสัญจรไปมาไดอยางสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน
4. เพ่ือใหทุกครัวเรือนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
5. เพ่ือติดตั้ง ซอมแซมไฟฟาสาธารณะใหสองสวาง
6. เพ่ือบริหารจัดการแหลงน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคอยางปลอดภัยและมีคุณภาพ
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7. เพ่ือซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบประปาหมูบานอยางมีประสิทธิภาพและมีน้ําอยาง
เพียงพอ

8. เพ่ือปรับปรุงตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาหมูบาน
9. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน

ชุมชนใหนาอยู
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค
1. เสนทางคมนาคมมีมาตรฐาน สรางความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา
2. ทุกครัวเรือนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง
3. หมูบานมีไฟฟาสาธารณะสองสวางอยางท่ัวถึง
4. ระบบประปาหมูบานมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
5. แหลงน้ําอุปโภคบริโภคไดรับการปรับปรุงอยางมีประสิทธิภาพ
6. ประชาชนมีน้ําสะอาดและมีคุณภาพไวใชอุปโภคบริโภค
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
เปาประสงค
1. เพ่ือใหเปนชุมชน/หมูบานปลอดยาเสพติด
2. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนหางไกลยาเสพติด
3. เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
3 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดออกกําลังกายและหางไกลยาเสพติด
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค
1. การแขงขันกีฬาและนันทนาการทําใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงข้ึน
2. เด็กและเยาวชนไดออกกําลังกายและหางไกลยาเสพติด



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 31

2.3 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร

ยุทศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลสีมามงคล

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
อปท. ในเขตจังหวัด

นครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12
(พ.ศ.2560-2564)

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ.2561-2580)

ยุทธศาสตรท่ี 1 การบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมและสงเสริม
การทองเท่ียว

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 2. ยกระดับการทองเท่ียวท่ี
หลากหลายเชื่อมตอภาคและ
ภูมิภาค
5. ยกระดับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน

4. การเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน
9. การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ

5. ดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 2 การบริหาร
จัดการอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

5. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

6. ยกระดับการบริหารจัดการ
ภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและ
สังคมคุณภาพสูง (SMART
city/MICE City/Art City/Safe
City)

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ
การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

1. ดานความม่ันคง
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคม
และแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง

6. ยกระดับการบริหารจัดการ
ภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและ
สังคมคุณภาพสูง (SMART
city/MICE City/Art City/Safe
City)

1. การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย
2.การสรางความเปนธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
5.การสรางความม่ันคงแหงชาติ
เพ่ือการพัฒนาประเทศสูความ
ม่ันคงท่ียั่งยืน

3. ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4. ดานการสรางโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม
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ยุทศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลสีมามงคล

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
อปท. ในเขตจังหวัด

นครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12
(พ.ศ.2560-2564)

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ.2561-2580)

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการ
เกษตร

1. ยุทธศาสตรโครงการตาม
แนวทางพระราชดําริ
3. ยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจ

3. พัฒนานวัตกรรมการผลิต การ
แปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
5.ยกระดับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน

3. การสรางคามเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยาง
ยั่งยืน
4. การเตบิโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน

2. ดานการสรางความสามารถใน
การแขงขัน

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 1. เสริมสรางระบบโครงสราง
พ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขาย
คมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีด
ความสามารถการคา การลงทุน
และเศรษฐกิจ

3. การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยาง
ยั่งยืน
7. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส
9. การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ

2. ดานการสรางความสามารถใน
การแขงขัน

ยุทธศาสตรท่ี 6 การปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

4. เสริมสรางความม่ันคงในการ
พัฒนาและชุมชนอยางมีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ยกระดับการบริหารจัดการ
ภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและ
สังคมคุณภาพสูง (SMART
city/MICE City/Art City/Safe
City)

1. การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย
2. การสรางความเปนธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม

3. ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4. ดานการสรางโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม
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2.3.1 ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตรการพัฒนาในภาพรวม
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3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลไดใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการ
พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. จุดแข็ง (Strength)
1.1 ดานท่ีตั้งชุมชน มีเสนทางคมนาคมสะดวกเชื่อมตอระหวางหมูบาน อําเภอ จังหวัด
1.2 ดานเศรษฐกิจ ลักษณะพ้ืนท่ีเปนท่ีราบสูงมีภูเขาสลับซับซอน มีปริมาณฝนตกชุก และมี

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูก มีพ้ืนท่ีกวางเหมาะแกการเพาะปลูกพืชไร ทําสวน
1.3 เทศบาลตําบลสีมามงคลมีงบประมาณเปนของตนเอง มีศักยภาพในการบริการสาธารณะ

และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตามอํานาจหนาท่ีไดอยางรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ
1.4 มีอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือในการปฏิบัติงานพอสมควรและทันสมัย
1.5 มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง เพ่ือสงเสริมความรูความสามารถ

ระเบียบ วินัย และสรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ
1.6 โครงสรางองคกรมีขนาดกะทัดรัด ทําใหการประสานการปฏิบัติงานเปนไปอยางรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ
1.7 ประชาชนใหความรวมมือในการรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหาตางๆ ของชุมชน และ

เขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเอง
2. จุดออน (Weakness)

2.1 เสนทางการคมนาคมภายในหมูบานและเชื่อมตอระหวางหมูบานบางสายชํารุด ทําใหการ
สัญจรไป-มา  คอนขางลําบาก

2.2 การใหบริการทางดานสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานยังไมเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน

2.3 พ้ืนท่ีบางสวนท่ีเปนพ้ืนท่ีราบลุมในฤดูฝนจะถูกน้ําทวมขังเปนบริเวณกวาง ทําใหพืชผล
ทางการเกษตรเสียหาย

2.4 บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจชวยเหลือทางดานสวัสดิการตางๆ จากหนวยงานของรัฐ
2.5 ความไมสอดคลองระหวางแนวนโยบายกับวิธีการปฏิบัติงาน เนื่องมาจากความไมชัดเจน

ในระเบียบวิธีการปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย ทําใหเกิดความบกพรองและลาชาในการทางการปฏิบัติ
3. โอกาส (Opportunity)

3.1 นโยบายของรัฐท่ีมีสวนสนับสนุนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําให
การบริหารงานมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน

3.2 มีการกําหนดกฎหมาย และพระราชบัญญัติตางๆ ข้ึนเพ่ือเปนแมบทและกรอบในการ
ดําเนินงาน ทําใหมีทิศทางในการดําเนินงานท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน

3.3 มีความเจริญของเทคโนโลยีท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
3.4 เสนทางคมนาคมท่ีเชื่อมตอระหวาอําเภอ จังหวัด ไดมาตรฐาน สามารถใชสัญจรได

สะดวก ปลอดภัย
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3.5 ไดรับความรวมมือจากประชาชนในการรวมคิด รวมทํา เพ่ือแกปญหาความเดือดรอนตาม
กระบวนการพัฒนาทองถ่ิน

3.6 มีความรวมมือท่ีดีระหวางทุกภาคสวนในชุมชน หนวยงานราชการ ภาคเอกชน ในการ
ประสานการพัฒนาทองถ่ิน

3.7 ชุมชนมีศูนยรวมท่ีเปนท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจคือศาสนาพุทธ ทําใหมีความรักสามัคคี เปน
สังคมท่ีมีความเอ้ืออาทร ชวยเหลือซึ่งกันและกัน

3.8 พ้ืนท่ีดินอุดมสมบูรณกวางใหญเหมาะแกการทําการเกษตร
3.9 ประชาชนมีความเชื่อม่ันและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายรัฐธรรมนูญ
3.10 สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนได

4. อุปสรรค (Threat)
4.1 ความไมตอเนื่องของนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุค

สมัยของผูมีอํานาจในการกําหนดนโยบาย
4.2 ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาและจัดสรางสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานขนาดใหญ
4.3 ขาดการวางระบบผังเมือง ทําใหมีสิ่งปลูกสรางท่ีไมเหมาะสมอยูในเขตชุมชน
4.4 หลังฤดูทําการเกษตรประชาชนจะอพยพยายถ่ินฐานเขาไปยังชุมชนเมืองเพ่ือหารายได

เลี้ยงครอบครัว ทําใหครอบครัวแตกแยกขาดความอบอุน
4.5 ผูดอยโอกาสทางสังคมยังไมไดรับการดูแลเอาใจใสเทาท่ีควร
4.6 วัฒนธรรมตะวันตกท่ีเขามายังชุมชน ทําใหศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท่ีสืบทอดมา

จากบรรพบุรุษเริ่มเลือนหาย
4.7 การรวมกลุมเพ่ือจัดตั้งกลุมอาชีพตางๆ ไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากประชาชนขาด

ความรูเก่ียวกับการบริหารและการจัดการ
4.8 ขาดความรูเก่ียวกับการวางแผนการผลิต ทําใหสินคาทางการเกษตรไมไดมาตรฐาน ราคา

ต่ํา ตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตตกต่ําเนื่องจากการเพาะปลูกอาศัยน้ําฝนในการทําการเกษตร
4.9 ประชาชนยากจน มีภาระหนี้สินมาก ขาดความรูและทักษะในการพัฒนาการประกอบ

อาชีพ โดยเฉพาะการทําการเกษตรท่ีเปนอาชีพของประชาชนในทองถ่ิน
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สวนที่ 3
การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ

3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ท่ี ยุทธศาสตร ดาน/แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานสนับสนุน
1 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและสงเสริมการ

ทองเท่ียว
1. ดานบริหารท่ัวไป

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2. ดานบริการชุมชนและสังคม
2.1แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานสาธารณสุข
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ
3. ดานการเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3.2 แผนงานการเกษตร
3.3 แผนงานการพาณิชย

4. ดานการดําเนินงานอ่ืน
4.1 แผนงานงบกลาง

1. สํานักปลัด
2. กองคลัง
3. กองชาง
4. กองศึกษา
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6. หนวยตรวจสอบภายใน

-ทุกหนวยงาน
-ทุกหนวยงาน
-ทุกหนวยงาน
-ทุกหนวยงาน
-ทุกหนวยงาน
-ทุกหนวยงาน
-ประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับอําเภอ
-อบจ.นครราชสีมา
-ประสานแผนพัฒนา
อําเภอปากชอง

2 การบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

3 การพัฒนาสังคมและแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน

4 การพัฒนาการเกษตร
5 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
6 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

รวม 6 ยุทธศาสตร 4 ดาน/12 แผนงาน 6 หนวยงาน



3.2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น  แบบ ผ.01

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

 จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

 จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว

1.1 แผนงานสาธารณสุข 6         270,000 6         270,000 6          270,000 6         270,000 6          270,000 30          1,350,000

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1           30,000 1           30,000 1           30,000 1           30,000 1            30,000 5            150,000

1.3 แผนงานการเกษตร 3         150,000 3         150,000 3          150,000 3         150,000 3          150,000 15            750,000

รวม 10        450,000 10        450,000 10         450,000 10        450,000 10         450,000 50        2,250,000

2. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 26       8,530,400 25       5,380,400 25       5,380,400 29       5,030,400 26        4,580,400 131        28,902,000

2.2 แผนงานการศึกษา 3         170,000 3         170,000 3          170,000 3         170,000 3          170,000 15            850,000

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2           80,000 2           80,000 2           80,000 2           80,000 2            80,000 10            400,000

2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1           30,000 1           30,000 1           30,000 1           30,000 1            30,000 5            150,000

2.5 แผนงานงบกลาง 2         256,000 2         256,000 2          256,000 2         256,000 2          256,000 10          1,280,000

รวม 34     9,066,400 33      5,916,400 33      5,916,400 37      5,566,400 34       5,116,400 171       31,582,000

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชน
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8       1,670,000 8       1,670,000 8       1,670,000 8       1,670,000 8        1,670,000 40          8,350,000

3.2 แผนงานการศึกษา 13       8,512,800 11       2,912,800 11       3,412,800 11       2,912,800 11        2,912,800 57        20,664,000

3.3 แผนงานสาธารณสุข 19       5,140,080 19       5,140,080 19       5,140,080 19       5,140,800 19        5,140,080 95        25,701,120

รวม 5 ป

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลสีมามงคล อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
ปท่ี 2568 ปท่ี 2569

ยุทธศาสตร
ปท่ี 2566 ปท่ี 2567 ปท่ี 2570

หนา 42แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล



จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

 จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

 จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รวม 5 ปปท่ี 2568 ปท่ี 2569
ยุทธศาสตร

ปท่ี 2566 ปท่ี 2567 ปท่ี 2570

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 2         170,000 2         170,000 2          170,000 2         170,000 2          170,000 10            850,000

3.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 13       1,655,000 13       1,655,000 13       1,655,000 13       1,655,000 13        1,655,000 65          8,275,000

3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10       2,670,000 9       1,060,000 9       1,060,000 9       1,060,000 10        2,760,000 47          8,610,000

3.7 แผนงานการเกษตร 2           60,000 2           60,000 2           60,000 2           60,000 2            60,000 10            300,000

3.8 แผนงานงบกลาง 4     16,820,000 4     16,820,000 4      16,820,000 4     16,820,000 4      16,820,000 20        84,100,000

รวม 71    36,697,880 68    29,487,880 68     29,987,880 68    29,488,600 69     31,187,880 344     156,850,120

4.1 แผนงานการเกษตร 2       4,800,000 1       1,300,000 1           50,000 5       2,700,000            13      47,200,000           22        56,050,000

รวม 2     4,800,000 1      1,300,000 1          50,000 5      2,700,000           13     47,200,000          22       56,050,000

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 17     10,480,000 17     10,480,000 32      11,885,000 34     13,370,000 43      23,091,000 143        69,306,000

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18     13,100,000 15     27,660,000 19      25,074,000 22     35,400,000 122    100,178,000 196      201,412,000

รวม 35    23,580,000 32    38,140,000 51     36,959,000 56    48,770,000 165   123,269,000 339     270,718,000

6. ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1         100,000 1         100,000 1          100,000 1         100,000 1          100,000 5            500,000

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1         450,000 1         450,000 1          450,000 1         450,000 1          450,000 5          2,250,000

6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1         700,000 1         700,000 1          700,000 1         700,000 1          700,000 5          3,500,000

รวม 3     1,250,000 3      1,250,000 3      1,250,000 3      1,250,000 3       1,250,000 15        6,250,000
รวมท้ังสิ้น 155    75,844,280 147    76,544,280 166     74,613,280 179    88,225,000         294   208,473,280         941     523,700,120

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร
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แบบ ผ.02

3.3 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลตําบลสีมามงคล อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับการทองเท่ียวท่ีหลากหลายเชื่อมตอภาคและภูมิภาค /ยุทธศาสตรท่ี 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและ
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตรท่ี 1 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว

1.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการสีมามงคลปลอด
โฟม

เพ่ือสรางจิตสํานึกและ
รณรงคใชภาชนะบรรจุ
อาหารท่ีปลอดภัยแทน
การใชโฟม

รานจําหนาย
อาหารในเขต
ทต.สีมามงคล
จํานวน 20
รานคา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

รานอาหารในเขต
เทศบาลไมมีการ
ใชภารชนะโฟม
ในการบรรจุ
อาหาร

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
สาธารณสุข
ฯ
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

2 โครงการรณรงครักษา
ความสะอาด

เพ่ือใหพ้ืนท่ีในเขต
เทศบาลตาํบลสีมามงคล
มีความสะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอย

กิจกรรม Big
Cleanings Day
-สํานักงาน
เทศบาลประจํา
ไตรมาส
-ระดับหมูบาน ป
ละ 1 ครั้ง/10
หมูบาน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

พ้ืนท่ีในเขต
เทศบาลตาํบล
สีมามงคลมีความ
สะอาดและเปน
ระเบียบ

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
สาธารณสุข
ฯ

3 โครงการขยะมีคาท่ีสีมา
มงคล

เพ่ือใหพ้ืนท่ีในเขต
เทศบาลตาํบลสีมามงคล
มีความสะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอย

ประชาชนในเขต
ทต.สีมามงคล
จํานวน 100 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80
ของกลุม
เปาหมายมี
สวนรวมในการ
ลดปรมิาณขยะ
มูลฝอย

ปริมาณขยะมลู
ฝอยลดลง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
สาธารณสุข

4 โครงการหมูบานปลอด
ขยะ

สงเสริมการลด การคัด
แยกขยะ และนําขยะ
กลับมาใชประโยชนใหม

หมูบานในเขต
เทศบาลตาํบล
สีมามงคล

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 หมูบาน/ชุมชน
มีการจัดทํา
โครงการ/
กิจกรรมในการ
ลด การคดัแยก
ขยะ และนํา
ขยะกลับมาใช
ประโยชนใหม

ปริมาณขยะมลู
ฝอยลดลงและ
สามารถนําขยะ
กลับมาใช
ประโยชนได

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
สาธารณสุข
ฯ
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

5 โครงการตรวจสถาน
ประกอบการ

เพ่ือตรวจ แนะนํา
ข้ันตอนรายละเอียด
สรางความรู ความเขาใจ
ในการดําเนินการขอรับ/
ตออายุใบอนุญาต และ
หนังสือรับรองการแจง
ตามเทศบญัญัตเิทศบาล

สถาน
ประกอบการใน
เขตพ้ืนท่ี ทต.
สีมามงคล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80
จํานวนสถาน
ประกอบ การท่ี
ไดรับการตอไป
อนุญาต

ผูประกอบการ
ไดรับการตรวจ
แนะนําข้ันตอน
รายละเอียดสราง
ความรู ความ
เขาใจ ในการ
ดําเนินการ
ขอรับ/ตออายุ
ใบอนุญาต และ
หนังสือรับรอง
การแจง ตามเทศ
บัญญัตเิทศบาล

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
สาธารณสุข
ฯ

6 โครงการเฝาระวังและ
แกไขปญหาฝุนละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5)

เพ่ือเฝาระวังและแกไข
ปญหาฝุนละอองขนาด
เล็ก (PM 2.5)

หมูบานในเขต
เทศบาลตาํบล
สีมามงคล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

ลดผลกระทบ
ปญหาฝุนละออง
ขนาดเล็ก (PM
2.5) ในเขต
เทศบาลตาํบล
สีมามงคล

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
สาธารณสุข
ฯ

รวม 6 โครงการ 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรท่ี 1 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 คาใชจายในการเขารวม
โครงการวันนอยหนา
และของดีเมืองปากชอง

เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวและอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถ่ิน

1 ครั้ง/ป 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ100
ของเปาหมาย

สงเสริมการ
ทองเท่ียวและ
อนุรักษ
วัฒนธรรม
ทองถ่ิน

แผนพัฒนาฯ
ฉบบัเดิม

กอง
การศึกษา

รวม 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรท่ี 1 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว
1.3 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการรักษโลก รักษ
นํ้า รักษธรรมชาติ

เพ่ือกระตุนและปลุก
จิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบล
สีมามงคล
จํานวน 100 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 ของ
กลุมเปา หมายมี
สวนรวมในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ประชาชนมีสวน
รวมในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม

กอง
สาธารณสุข
ฯ

2 โครงการทองถ่ินไทย
รวมใจภักดิ์ รักษพ้ืนท่ีสี
เขียว

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสี่เขียวโดย
การปลูกปา

พ้ืนท่ีปาเสื่อม
โทรม ไมนอย
กวา 1 ไร

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ100ของ
เปาหมาย

พ้ืนท่ีปาเสื่อม
โทรมไดรับการ
ปลูกปาทดแทน

สํานักปลดั

3 โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

สํารวจขอมลูพืชใน
ทองถ่ิน และจัดทําบัญชี
รายช่ือพืชตางๆ

จัดทําบัญชีพืช
ประจําถ่ิน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 พืชในทองถิ่นไดรับการ
ขึ้นทะเบียนรอยละ 60
และเพิ่มขึ้นทุกปๆ รอย
ละ 10

บันทึกขอมูลและ
ข้ึนบัญชีพืช
ประจําถ่ิน

สํานักปลดั

รวม 3 โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตําบลสีมามงคล อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/MICE City/Art City/Safe City)
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตรท่ี 2 การบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 อุดหนุนโครงการ
จัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา

อุดหนุนให อปท.ในเขตอําเภอ
ปากชอง เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามโครงการจัดตั้ง
ศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา

ศูนยปฏิบัติการ
รวมในการ
ชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน ณ ท่ีวา
การอําเภอปาก
ชอง จงัหวัด
นครราชสมีา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนยขอมูล
ขาวสาร

ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสาร
จากอําเภอ

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

2 การจัดการเลือกตั้ง เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการ
เลือกตั้งในระดับตางๆ

เลือกตั้งสมาชิก
และ/หรือ
ผูบริหาร
ทองถ่ิน ระดับ
อปท./
ระดับชาติ

300,000 300,000 450,000 450,000 450,000 ไดผูบริหาร
ทองถ่ินและ
สมาชิกสภา
ทองถ่ิน

การเลือกตั้ง
เปนไปดวย
ความบรสิุทธ์ิ
ยุติธรรม

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

3 โครงการฝกอบรม
และศึกษาดูงาน ของ
คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสรางทัศนคติและ
พฤติกรรมในการทํางานให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เสริมสราง
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวน
ราชการ และพนักงานเทศบาล

คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล
พนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจาง

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 กลุมเปาหมาย
ไดรับการ
พัฒนาฯ ไม
นอยกวารอย
ละ 60

บุคลากรมี
ความรู
ความสามารถ
เพ่ิมข้ึน นํามา
ประยุกตใชใน
การปฏิบัติงาน
ใหการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

4 โครงการจดักิจกรรม
วันเทศบาล

เพ่ือใหบุคลากรเทศบาลตระหนัก
ถึงบทบาทและความสาํคัญของ
การปกครองสวนทองถ่ิน รูปแบบ
เทศบาล

1 ครั้ง/ป 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

บุคลากร
ตระหนักถึง
ความสําคญัของ
การปกครอง
อปท.

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

5 คาตอบแทนผูปฏิบตัิ
ราชการอันเปน
ประโยชนแก อปท.
เชน คาตอบแทน อป
พร., โบนัส ฯลฯ

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนอ่ืนท่ี
ไมใชประเภทเงินเดือน เปน
สิ่งจูงใจใหเกิดการกระตุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีใน
สังกัด ทต.สมีามงคล

พนักงาน
เทศบาล
พนักงานจาง
ท่ัวไป/ภารกิจ
ลูกจางประจํา
ท่ีปฏบิัติ
ราชการอันเปน
ประโยชนตอ
เทศบาลสีมา
มงคล

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

พนักงาน
เทศบาล
พนักงานจาง
ท่ัวไป/ภารกิจ
ลูกจางประจํา
ของเทศบาลมี
ขวัญและ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั/
ทุกกอง

6 โครงการจดัทํา
ทบทวนแผนพัฒนา

จัดทําและทบทวนแผนพัฒนา
ของเทศบาล เพ่ือใหตรงกับ
สภาพสภาพปญหาความตองการ
ของประชาชน นําไปเปนกรอบ
ในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป

ไดมาซึ่ง
แผนพัฒนา
เทศบาลท่ีมี
การจัดทํา
ปรับปรุง
เพ่ิมเตมิ เพ่ือ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เปน
แผนพัฒนาท่ี
เกิดจากการมี
สวนของ
ประชาคม
ทองถ่ินระดับ
ชุมชน/ระดับ
ตําบล

เปนกรอบใน
การจัดทํา
งบประมาณ
รายจาย
ประจําป

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

7 โครงการจดัทําปาย,
สื่อประชาสัมพันธ
การชําระภาษี

เพ่ือประชาสมัพันธใหผูมีหนาท่ี
ชําระภาษีและประชาชนท่ัวไป
ทราบกําหนดระยะเวลาในการ
ชําระภาษี

ผูชําระภาษี
ทราบกําหนด
ระยะเวลาการ
ชําระภาษี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80
ของผูชําระ
ภาษีตรงตาม
กําหนดเวลา

ผูชําระภาษี
ทราบ
กําหนดเวลา
การชําระภาษี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กองคลัง
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

8 โครงการจดัทําแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการ
จัดเก็บรายได

แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพยสิน

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 แผนท่ีภาษี
และทะเบยีน
ทรัพยสิน

จัดเก็บเงินภาษี
ไดจํานวนมาก
ยิ่งข้ึน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กองคลัง

9 คาจางท่ีปรึกษา เพ่ือศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพ่ือ
การจัดหาหรือปรับปรุงครภุัณฑ
ท่ีดินหรือสิ่งกอสราง

จัดทํางานวิจัย
เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในการ
ใหบริการของ
เทศบาลตาํบล
สีมามงคล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ไดรับผล
สํารวจความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
การใหบริการ
ของเทศบาล

นําผลการวิจัย
มาปรับปรุงการ
ใหบริการ
ประชาชนของ
เทศบาล

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

10 คารับรองในการ
ตอนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลและคา
เลี้ยงรับรองในการ
ประชุมฯ

เพ่ือจายเปนคารับรองในการ
ตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

5 ครั้ง/ป 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ

ผูท่ีมาตดิตอ
ราชการไดรับ
ความสะดวก

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

11 คาพวงมาลัย กระเชา
กระเชาดอกไมและ
พวงมาลา

เพ่ือจายเปนคาพวงมาลัย
กระเชาดอกไมและพวงมาลา
เพ่ือใชในงานพิธีตางๆ พิธีศาสนา
หรืองานกิจการของทองถ่ิน

งานรัฐพิธีตางๆ
ของหนวยงาน
ราชการ
จํานวน 3 ครั้ง/
ป

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 รอยละของ
จํานวนท่ี
ดําเนินการ

เพ่ือใหเพียงพอ
ตอการ
ปฏิบัติงาน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

12 โครงการอบรมเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพ
เครือขายอาสาสมัคร
ดานงานทะเบียน
ราษฎร

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพความรูใหกับ
เครือขายอาสาสมัครงาน
ทะเบียนราษฎร

เครือขาย
อาสาสมัครงาน
ทะเบียน
ราษฎร จํานวน
50 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

เครือขาย
อาสาสมัครงาน
ทะเบียนราษฎร
มีความรูและให
คําปรึกษาดาน
งานทะเบียน
ราษฎรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั
(งาน
ทะเบียน
ราษฎร)

13 คาระบบสื่อสารของ
งานทะเบียนราษฎร

เพ่ือเปนคาใชจายคา
ระบบสื่อสารของงานทะเบียน
ราษฎร

จํานวน 12
เดือน

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

ระบบสื่อสาร
ของงาน
ทะเบียนราษฎร
ใชไดอยาง
ตอเน่ือง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั
(งาน
ทะเบียน
ราษฎร)

14 คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงงานระบบ
คอมพิวเตอรของงาน
ทะเบียนราษฎร

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร
ของงานทะเบียนราษฎร

ระบบ
คอมพิวเตอร
ของงาน
ทะเบียน
ราษฎร จํานวน
2 ชุด

40,400 40,400 40,400 40,400 40,400 รอยละ 100
ของเปาหมาย

ระบบ
คอมพิวเตอร
ของงาน
ทะเบียนราษฎร
มีความพรอมใน
การปฏิบัติงาน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั
(งาน
ทะเบียน
ราษฎร)
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

15 โครงการอบรม
“เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และ
ตอตานการทุจริต
ภาครัฐ”

เพ่ืออบรมใหความรู ความเขาใจ
ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม แก
คณะผูบริหารสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานจางเทศบาลตําบลสมีา
มงคล

ปละ 80 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล
พนักงาน
เทศบาล
พนักงานจาง
เทศบาลตาํบล
สีมามงคล มี
ความเขาใจดาน
วินัย คุณธรรม
จริยธรรม เพ่ิม
มากข้ึน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

ตรวจสอบ
ภายใน
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

16 โครงการฝกอบรมให
ความรูความเขาใจ
ดานกฎหมาย

เพ่ืออบรมใหความรูความเขาใจ
ดานกฎหมายแกประชาชนใน
พ้ืนท่ี สมาชิกสภาเทศบาล และ
เจาหนาท่ีของเทศบาล

ประชาชน
สมาชิกสภา
เทศบาล และ
เจาหนาท่ีมี
ความรูความ
เขาในดาน
กฎหมาย เชน
การไกลเกลีย่
ขอพิพาท
กฎหมายอาญา
กฎหมายแพง
และพาณิชย
ฯลฯ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อบรมให
ความรูเรื่อง
กฎหมายไม
นอยกวา 1
เรื่อง/
ปงบประมาณ

ประชาชน
สมาชิกสภา
เทศบาล และ
เจาหนาท่ีมี
ความรูความเขา
ในดานกฎหมาย
เพ่ิมข้ึน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

17 ติดตั้งเสียงไรสาย เพ่ือใชประชาสัมพันธขาวสาร
ทางราชการ

ปละ 10 จุด 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 รอยละ 50
ของเปาหมาย

ประชาชนไดรับ
ขาวสารจาก
เทศบาลไดอยาง
ท่ัวถึง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

18 โครงการปรับปรุง
หรือซอมแซมเสียงไร
สาย

เพ่ือปรับปรุงหรือซอมแซมเสียง
ไรสายใหใชงานไดตามปกติ

เสียงไรสายของ
เทศบาลท่ี
ติดตั้งเดิมหรือ
ติดตั้งใหม ท่ีมี
ความ
จําเปนตอง
ปรับปรุงหรือท่ี
ชุดรุดเสียหาย
ซอมแซม ใหใช
งานได
ตามปกติ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

เสียงไรสายใหใช
งานไดตามปกติ

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

19 โครงการสงเสริม
สนับสนุนการสราง
นวัตกรรมในการ
พัฒนาเทศบาลตําบล
สีมามงคล

เพ่ือดําเนินการสรางนวัตกรรม
การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จดุเดยีว
หรือนวัตกรรมอ่ืนในการ
ใหบริการสาธารณะ

นวัตกรรม 7
ช้ินงาน

1,650,000 1,650,000 1,650,000 200,000 200,000 รอยละ 80
ของเปา
เหมาย

นํานวัตกรรมที่ได
นําไปใชเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ทํางานและสราง
ความพึงพอใจ
ใหกับประชาชน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

20 คาลงทะเบียนในการ
ฝกอบรม

เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรม
ของผูบริหารทองถ่ิน พนักงาน
จางหรือพนักงานเทศบาลท่ีจดั
ข้ึนโดยหนวยงานอ่ืน

คณะผูบริหาร
พนักงานจาง
หรือพนักงาน
เทศบาลตาํบล
สีมามงคล

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละ 70
ของพนักงาน
จางและ
พนักงาน
เทศบาลได
เขารับการ
ฝกอบรม

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ใหกับผูเขารับ
การฝกอบรม
นํามาพัฒนา
องคกร

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

ทุกกองงาน

21 คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ

เพ่ือเปนคาใชจายในการใหใน
การเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

คณะผูบริหาร
พนักงานจาง
หรือพนักงาน
เทศบาลตาํบล
สีมามงคลท่ี
เดินทางไป
ราชการ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100
ของผูท่ี
เดินทางไป
ราชการท่ีขอ
อนุมัติ
เบิกจาย

อํานวยความ
สะดวกผู
เดินทางไป
ราชการ

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

ทุกกกอง
งาน
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

22 คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ
หรือปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งกอสราง

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือ
ปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสรางของ
เทศบาลท่ีชํารุด เชน อาคาร
สํานักงาน บานพัก อาคารตางๆ

ทรัพยสินของ
เทศบาล

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ครุภณัฑ/
ท่ีดิน/
สิ่งกอสรางท่ี
ชํารุดเสยีหาย
ไดรับการ
บํารุง
ซอมแซมและ
ปรับปรุงทุก
ช้ินงาน

บํารุงรักษา
ทรัพยสินของ
เทศบาลใหมี
สภาพท่ีใชงาน
ไดเปนปกติ

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

ทุกสวน
ราชการ

23 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศนอาคารสถานท่ี
สํานักงานเทศบาล
ตําบลสีมามงคล

เพ่ือปรับปรุงภมูิทัศนอาคาร
สถานท่ีสํานักงานใหสะอาด
สวยงาม เปนระเบียบเรยีบรอย
รวมท้ังตกแตงอาคารในกิจกรรม
หรือวันสําคญัตางๆ

บริเวณพ้ืนท่ี
และตัวอาคาร
สํานักงาน
เทศบาลตาํบล
สีมามงคล

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจ
ของพนักงาน
และ
ประชาชนผู
มาติดตอ
ราชการอยูใน
ระดับดีมาก

อาคารสถานท่ี
สํานักงาน
สะอาด สวยงาม
เปนระเบียบ
เรียบรอย

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

24 เงินชดเชยสัญญา
แบบปรับราคาได
(คา K)

เพ่ือจายเปนเงินชดเชยสัญญา
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงของคา
งานการกอสรางสาธารณูปการ

งานกอสราง
สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ 50
ของเปาหมาย

เพ่ือชดเชยกรณี
มีการ
เปลี่ยนแปลงคา
งาน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

25 คาจางออกแบบ
อาคาร

เพ่ือจายเปนคาจางออกแบบ
และรับรองแบบแปลนท่ีจาย
ใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือใหไดมาซึ่ง
แบบแปลนสิ่งกอสราง

สิ่งกอสรางท่ีได
จากการ
ออกแบบหรือ
การควบคุม
งาน

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 แบบอาคาร
หรือสิ่งกวา
สราง ไมนอย
กวา 1 งาน

ไดแบบการ
กอสรางอาคาร

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดมิ

สํานักปลดั

26 โครงการปรับปรุงโรง
จอดรถ (งานปองกัน
ฯ) ของเทศบาล
ตําบลสีมามงคล

ใชเปนอาคารการเรียนการสอน
ของโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาล
ตําบลสีมามงคล

กวาง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร

3,200,000 - - - - รอยละ 100
ของเปาหมาย

ไดปรับปรุงโรง
จอดรถจํานวน

1 แหง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดมิ

สํานักปลดั

27 โครงการปรับปรุง
หรือซอมแซมระบบ
ประปาเทศบาล
ตําบลสีมามงคล

เพ่ือรองรับการขยายอาคาร
สํานักงาน และเพ่ือใหมีนํ้าใช
อุปโภคอยางเพียงพอ

จํานวน 1  แหง
ณ สํานักงาน
เทศบาลตาํบล
สีมามงคล

- - - 100,000 - รอยละ 100
ของเปาหมาย

มีนํ้าใชอุปโภค
อยางเพียงพอ

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

28 โครงการติดตั้งถัง
แชมเปญ ณ
สํานักงานเทศบาล
ตําบลสีมามงคล

เพ่ือรองรับการขยายอาคาร
สํานักงาน และเพ่ือใหมีนํ้าใช
อุปโภคอยางเพียงพอ

จํานวน 1 ถัง
ขนาด 20 ลบ.
ม.

- - - 450,000 - รอยละ 100
ของเปาหมาย

มีนํ้าใชอุปโภค
อยางเพียงพอ

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดมิ

สํานักปลดั
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

29 ติดตั้งระบบกรองนํ้า
หรือเครื่องกรองนํ้า
เทศบาลตาํบลสีมา
มงคล

เพ่ือกรองนํ้าใชอุปโภคในอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลสมีา
มงคล

จํานวน 1 แหง - - - 200,000 - รอยละ 100
ของเปาหมาย

มีนํ้าใชสะอาด
ใหบริการ
ประชาชนและ
เจาหนาท่ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

30 กอสรางรางระบาย
นํ้าพรอมฝาปด คสล.
บริเวณอาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลสีมามงคล

เพ่ือระบายนํ้าท้ิงและนํ้าฝน รวมยาวไมนอย
กวา 40 เมตร

- - - 200,000 - รอยละ 100
ของเปาหมาย

ลดการทวมขัง
และชวยระบาย
นํ้าท้ิงและนํ้าฝน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

31 จัดตั้งซุมเฉลิมพระ
เกียรติ

เพ่ือเปนการถวายความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย

จํานวน 1 ชุด - - - - 500,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

แสดงถึงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

รวม 31 โครงการ 8,580,400 5,380,400 5,530,400 5,030,400 4,580,400
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แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรท่ี 2 การบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา

เพ่ือจายเปน
คาใชจายสําหรับการ
จัดการฝกอบรมของ
บุคลากรในสังกัดของ
เทศบาล

บุคลากรในสังกัดกอง
การศึกษาของ
เทศบาล

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวน
บุคลากรท่ี
เขารับการ
ฝกอบรมใน
1ป

บุคลากรใน
สังกัดมีความรู
เพ่ือมา
ปรับปรุง
พัฒนางานใหดี
ยิ่งข้ึน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา

2 โครงการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กปลอดโรค

เพ่ือใหศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมี
สภาพแวดลอมท่ี
สะอาดและถูก
สุขลักษณะเหมาะแก
การเรยีนการสอน

ศพด.เทศบาลตําบล
สีมามงคล ท้ัง 2
ศูนย
-ศูนยโรงเรยีนเบทา
โกรวิทยา
-ศูนยโรงเรีนบญุ
บันดาลวิทยานุสรณ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 100
ของ
เปาหมาย

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมี
สภาพแวดลอม
ท่ีสะอาดและ
ถูกสุขลักษณะ
เหมาะแกการ
เรียนการสอน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา

3 โครงการปรับปรุงหรือ
ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลสีมา
มงคล

เพ่ือปรับปรุงหรือ
ซอมแซมศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใหได
มาตรฐานดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ศพด.เทศบาลตําบล
สีมามงคล ท้ัง 2
ศูนย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100
ของ
เปาหมาย

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลตาํบล
สีมามงคลได
มาตรฐาน
ดําเนินงาน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา

รวม 3 โครงการ 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
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แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรท่ี 2 การบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K)

เพ่ือจายเปนเงิน
ชดเชยสัญญากรณีมี
การเปลีย่นแปลงของ
คางานการกอสราง
สาธารณูปการ

งานกอสราง
สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูรับจางไดรับ
การชดเชยคา
กอสราง

เพ่ือชดเชย
กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลง
คางาน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กองชาง

2 สนับสนุนการวางและ
ปรับปรุงผังเมืองรวม/
ชุมชนและการวางผัง
ชุมชน และพัฒนา
บุคลากรของ ทต. สมีา
มงคล

เพ่ือให ทต.สีมามงคล
สามารถรวมมือกับ
ชุมชนในการวางแผน
และจัดทําผังเมือง
รวมชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

แผนผังเมืองรวม/
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไดและมี
แผนผังเมือง
รวม/ชุมชน
ในเขตพ้ืนท่ี

เทศบาล
ตําบลสีมา
มงคล
สามารถ
รวมมือกับ
ชุมชนในการ
วางและ
จัดทําผังเมือง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กองชาง

รวม 2 โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
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แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรท่ี 2 การบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 อุดหนุนสวนราชการ
ใหแกอําเภอปากชอง
ตามโครงการจดังานรัฐ
พิธี งานราชพิธี และงาน
ประเพณีวัฒนธรรม
อําเภอปากชอง

เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย

อุดหนุนเงิน
งบประมาณใหแก
อําเภอปากชอง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อุดหนุนใหตาม
ท่ีตั้ง
งบประมาณ

แสดงถึงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา

รวม 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
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แบบ ผ.02
ยุทธศาสตรท่ี 2 การบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2.5 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 คาใชจายในการบํารุง
สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย

เพ่ืออุดหนุนเงิน
งบประมาณใหกับ
สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย ในการบํารุง
สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

รอยละหน่ึงสวนหก
ของรายรับจริงทุก
ประเภทท่ี อปท.
จัดเก็บและรัฐจดัเก็บ
และจัดสรรใหของ
งบประมาณท่ีลวง
มาแลว แตท้ังน้ีไม
เกินเจ็ดแสนหาหมื่น
บาท

56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 รอยละ 100
ของ
เปาหมาย

เทศบาลได
บํารุง
สันนิบาตแหง
ประเทศไทย

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั
ทต.สีมา
มงคล

2 สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตาํบลสีมามงคล

เพ่ือสงเสริมและสราง
สุขภาพของ
ประชาชน

สมทบเงินเขากองทุน
ไมนอยกวารอยละ
50 ของเงินท่ีไดรับ
จัดสรรจากกองทุน
สปสช.

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนรอย
ละของเงินท่ี
สมทบเขา
กองทุน

ประชาชนมี
สุขภาวะท่ีดี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
สาธารณสุข
ทต.สีมา
มงคล

รวม 2 โครงการ 256,000 256,000 256,000 256,000 256,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลตําบลสีมามงคล อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/Art City/Safe City)
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต / ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกและรักษา
ความปลอดภัย

จัดกิจกรรมเพ่ือ
ปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
อุบัติเหตุทาง
ทางถนน
ลดลง

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัย

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

2 โครงการจดัระบบ
การแพทยฉุกเฉิน

เพ่ือชวยเหลือ
ประชาชนท่ีเจ็บปวย
หรือบาดเจ็บสง
โรงพยาบาล

ใหบริการรับ-สง
ผูปวยในเขตพ้ืนท่ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100
ของผูปวยท่ี
ขอความ
ชวยเหลือ
ไดรับบริการ

ประชาชน
ไดรับความ
ปลอดภัย

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3 โครงการฝกซอมแผน
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

เพ่ือเตรียมความ
พรอมของเจาหนาท่ี

ฝกซอมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยใหกับเจาหนาท่ี
ปองกันและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละของ
ความรวดเร็ว
การใหความ
ชวยเหลือ
เพ่ิมข้ึน

เจาหนาท่ีมี
ความเขาใจ
และมี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปองกันภัย
พิบัติ

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

4 โครงการอบรม
อาสาสมัครไฟปา

เพ่ือเตรียมความ
พรอมดานการ
ปองกันไฟปา

จํานวน 1 ครั้ง/ป 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

การปองกัน
ระงับไฟปามี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

5 โครงการปองกันและ
ชวยเหลือผูประสบภัย
ทางนํ้า

เพ่ือใหผูเขารับการ
ฝกอบรมรูจักวิธีการ
เอาตัวรอดเมื่อจะ
จมนํ้า และรูวิธี
ชวยเหลือ

เยาวชน นักเรียน
และประชาชนท่ัวไป

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละ 100
ของความพึง
พอใจของผู
เขารับการ
ฝกอบรมอยู
ในเกณฑมาก
ท่ีสุด

เขารับการ
ฝกอบรมรูจัก
วิธีการเอาตัว
รอดเมื่อจะ
จมนํ้า และรู
วิธีชวยเหลือ
ผูอ่ืนได

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

6 โครงการฝกอบรม
อาสาสมัคร อปพร.

เพ่ือเตรียมความ
พรอมของ อปพร.

อปพร.ในสังกัดศูนย
อปพร. ทต.สีมา
มงคลจํานวน 100
คน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 50
ของเปาหมาย

อปพร.มี
ความพรอม
และ
ชวยเหลือ
ประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

7 โครงการติดตั้งกลอง
วงจรปด CC TV

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยใหแก
ประชาชนและ
ปองกันปญหาดาน
ยาเสพตดิ

จํานวน 10 หมูบาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ี
ไดรับความ
ปลอดภัย

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

8 โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

1.เพ่ือเสรมิสราง
ศักยภาพและความ
เขมแข็งใหแกจิต
อาสาภัยพิบตัิ

2. เพ่ือใหมีบุคลากร
ท่ีสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีชวยเหลือเจา
พนักงานในการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

จิตอาสาท่ีเขารับการ
ฝกอบรมไมนอยกวา
50 คน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 100
ของ
กลุมเปาหมาย

จิตอาสาภัย
พิบัติไดรับ
การฝกอบรม
และสามารถ
ชวยเหลือเจา
พนักงานใน
การปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

งาน
ปองกันฯ
สํานักปลดั

รวม 8 โครงการ 1,670,000 1,670,000 1,670,000 1,670,000 1,670,000
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
3.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา เพ่ือรองรับ
เงินอุดหนุน คาจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว)

เพ่ือรองรับเงิน
อุดหนุนคาจัดการ
เรียนการสอน(ราย
หัว)จัดสรรตาม
จํานวนเด็กเล็กอัตรา
คนละ 1,700 บาท
ตอป ใชจํานวนเด็ก
เล็ก ณ วันท่ี 10
มิถุนายนของทุกปใน
การดสรรใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาํบลสีมา
มงคลท้ัง2 ศูนย

ศพด. ของเทศบาล
จํานวน 2 ศูนย

136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 รอยละ 100
ของ
เปาหมาย

รองรับ
ประมาณ
จัดสรรคา
จัดการเรียน
การสอนราย
หัว

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

2 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา เพ่ือรองรับ
เงินอุดหนุน คาใชจายใน
การศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (คา
หนังสือเรียน อุปกรณ
การเรยีน คาเครื่องแบบ
นักเรียน และคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน)

เพ่ือรองรับเงิน
อุดหนุน คาใชจายใน
การศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(คาหนังสือเรียน
อุปกรณการเรียน คา
เครื่องแบบนักเรยีน
และคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน)

ศพด. เทศบาลตําบล
สีมามงคลท้ัง 2 ศูนย

90,400 90,400 90,400 90,400 90,400 รอยละ 100
ของ
เปาหมาย

รองรับ
งบประมาณ
จัดสรร
คาใชจายใน
การศึกษา

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา

3 โครงการสนับสนุน
คาใชจาย สนับสนุน
สถานศึกษาเพ่ือจายเปน
คาอาหารกลางวันใหแก
เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาล จํานวน 2
ศูนย

เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการเด็ก

1. ศพด. โรงเรียนเบ
ทาโกรวิทยา
2. ศพด. โรงเรียน
บุญบันดาลวิทยา
นุสรณ

420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 รอยละ 100
ของเปา
หมาย

เด็กมสีุขภาพ
รางกาย
แข็งแรง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

4 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ใหแกเด็กนักเรยีนของ
ศพด.ท้ัง 2 ศูนย

เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการเด็ก

1. ศพด. โรงเรียนเบ
ทาโกรวิทยา
2. ศพด. โรงเรียน
บุญบันดาลวิทยา
นุสรณ

166,400 166,400 166,400 166,400 166,400 รอยละ 100
ของเปา
หมาย

เด็กมสีุขภาพ
รางกาย
แข็งแรง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา

5 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ใหแกเดก็นักเรยีนสังกัด
สพฐ.ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาล

เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการเด็ก

1. โรงเรียนเบทาโก
รวิทยา
2. โรงเรียนบญุ
บันดาลวิทยานุสรณ

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 รอยละ 100
ของเปา
หมาย

เด็กมสีุขภาพ
รางกาย
แข็งแรง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา

6 อุดหนุนอาหารกลางวัน
ใหเด็กนักเรยีนสังกัด
สพฐ.ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาล

เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการของเด็ก
นักเรียน

1. โรงเรียนเบทาโก
รวิทยา
2. โรงเรียนบญุ
บันดาลวิทยานุสรณ

1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 รอยละ 100
ของเปา
หมาย

เด็กมสีุขภาพ
รางกาย
แข็งแรง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

7 โครงการวันไหวครู เพ่ือสงเสริมความรัก
ความเคารพ ความ
กตัญูระหวางลูก
ศิษยท่ีมีตอครู

ศพด.เทศบาลตําบล
สีมามงคล ท้ัง 2
ศูนย

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100
ของเปา
หมาย

เด็กเล็กได
แสดงความ
รัก ความ
เคารพ ความ
กตัญู
ระหวางลูก
ศิษยท่ีมีตอครู

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา

8 โครงการอบรมจรยิธรรม
นักเรียน

เพ่ือสงเสริมใหเด็กมี
ระเบียบวินัยมีความ
รับผิดชอบและมี
คุณธรรมจริยธรรม

ศพด.เทศบาลตําบล
สีมามงคล ท้ัง 2
ศูนย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 100
ของเปา
หมาย

เด็กเขาใจมี
ระเบียบวินัย
มีความ
รับผิดชอบ
และมี
คุณธรรม
จริยธรรม

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา

9 โครงการประชุม
ผูปกครองเด็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือเปนการทําความ
รูจักและสรางความ
เขาใจอันดีระหวาง
ผูปกครองกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

ศพด.เทศบาลตําบล
สีมามงคล ท้ัง 2
ศูนย

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 รอยละ 100
ของเปา
หมาย

ผูปกครองมี
ความเขาใจ
ในการเรียน
การสอนการ
ปฏิบัติตอเด็ก
ในขณะท่ีอยู
ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

10 โครงการเยี่ยมบานเด็ก เพ่ือติดตามความ
เปนอยูของเด็ก เกิด
ความเขาใจในตัวเด็ก
แตละคนและสราง
ความสัมพันธท่ีดี
ระหวางผูปกครอง
และครู

เด็กนักเรยีนของ
ศพด.เทศบาลตําบล
สีมามงคล ท้ัง 2
ศูนย

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละ 100
ของเปา
หมาย

ครูมีความ
เขาใจในตัว
เด็กแตละคน
และนําขอมลู
มาประกอบ
ใชในการ
เรียนการสอน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา

11 โครงการสงเสริม
กิจกรรมของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เพ่ือเตรียมความ
พรอมของเด็กและ
จัดกิจกรรมสงเสรมิ
สําหรับผูปกครอง
และเด็กเล็ก

ผูปกครองและ
นักเรียนของ ศพด.
เทศบาลตาํบลสีมา
มงคล ท้ัง 2 ศูนย
-กิจกรรมปฐมนิเทศ
ผูปกครองเด็กเล็ก
-กิจกรรมปจฉมิ
นิเทศหนูนอย
-กิจกรรมฝกอบรม
ผูปกครองวันแม
แหงชาติ ฯลฯ

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละ 100
ของ
เปาหมาย

การเรยีนการ
สอนมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

12 โครงการกอสรางศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลสีมามงคล

เพ่ือกอสรางศูนย
พัฒนาเด็กเล็กแหง
ใหม ณ หมูท่ี 15
บานถํ้าเตาพัฒนา

จํานวน 1 แหง 2,800,000 - - - - รอยละ 100
ของเปา
หมาย

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตําบลสีมา
มงคล จํานวน
1 ศูนย

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา/
กองชาง

13 โครงการกอสรางศูนย
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาเทศบาลตําบล
สีมามงคล

เพ่ือกอสรางศูนย
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาเทศบาล
ตําบลสีมามงคล
จํานวน 1 แหง ณ
หมูท่ี 15 บานถํ้าเตา
พัฒนา

จํานวน 1 แหง 2,800,000 - - - - รอยละ 100
ของ
เปาหมาย

ศูนย
สารสนเทศ
เพ่ือ
การศึกษา
เทศบาล
ตําบลสีมา
มงคล จํานวน
1 แหง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา/
กองชาง

14 โครงการจดัทําหองเรียน
สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
สีมา-มงคล (โรงเรยีนเบ
ทาโกรวิทยา)

เพ่ือจัดทําหองเรียน
สื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน

ศพด. เทศบาล
โรงเรียนเบทาโกร
วิทยา

- - 500,000 - - รอยละ 100
ของ
เปาหมาย

มีสื่อ
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ในการเรียน
การสอน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา

รวม 14 โครงการ 8,512,800 2,912,800 3,412,800 2,912,800 2,912,800
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แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/Art City/Safe City)
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต / ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการ
ศูนยบริการ
สาธารณสุข

เพ่ือใหบริการทางดาน
สุขภาพแบบองครวม
รวมถึงการตรวจรักษา
โรคเบื้องตนใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีท้ังเชิง
รุกและเชิงรับ

ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนของผูมารับ
บริการจํานวน
100 คนตอป

ประชาชนมีสุข
ภาวะท่ีดี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
สาธารณสุข

2 โครงการสีมา
มงคลรวมใจ
หางไกลโรคไม
ติดตอ

เพ่ือควบคุม ปองกันโรค
ไมตดิตอใหกับประชาชน
ในพ้ืนท่ี

ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารับการอบรม
มีความรูเพ่ิมมาก
ข้ึน

ประชาชนมีสุข
ภาวะท่ีดี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
สาธารณสุข

3 โครงการสงเสริม
ศักยภาพแกนนํา
ดานสุขภาพสีมา
มงคล

เพ่ือพัฒนาทักษะและ
องคความรูดาน
สาธารณสุขใหสามารถ

แกนนําดานสุขภาพ
ในชุมชน จํานวน
100 คน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 90 ของ
กลุมเปาหมายผาน
การประเมิน
ความรูหลังการเขา
รวมกิจกรรม

แกนนําดาน
สุขภาพมีความรู
และสามารถ
นํามาปรับใชใน
การดําเนินงาน
ดานสาธารณสุข
เพ่ิมข้ึน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
สาธารณสุข
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

4 โครงการรณรงค
ปองกันโรคพิษ
สุนัขบา

เพ่ือลดความเสีย่งตอการ
เกิดโรคพิษสุนัขบาท้ังใน
คนและในสตัว

สุนัข-แมวในพ้ืนท่ีมี
เจาของและไมมี
เจาของ

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละ 80 ของ
สุนัขไดรับการฉดี
วัคซีน

ไมมโีรคพิษสุนัข
บาในพ้ืนท่ี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
สาธารณสุข

5 โครงการ Young
Love

เพ่ือสงเสริมความรู
ความเขาใจท่ีถูกตอง
ดานเพศศึกษาใหกับ
เยาวชน

เยาวชนของ
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี
จํานวน 100 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 ผาน
การประเมิน
ความรูหลังการ
อบรม

เยาวชนสามารถ
จัดการตนเองใน
เรื่องเพศศึกษา
ไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
สาธารณสุข

6 โครงการรณรงค
ปองกันโรคติดตอ

เพ่ือควบคุมและปองกัน
การแพรระบาดของ
โรคตดิตอในหมูบาน

โรคตดิตอท่ีสําคัญใน
พ้ืนท่ี

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 หมูบานสามารถ
ควบคุมและ
ปองกันการระบาด
ของโรคติดตอท่ี
สําคัญในพ้ืนท่ี

ลดอัตราการ
เจ็บปวยและ
อัตราตายดวย
โรคตดิตอท่ี
สามารถควบคุม
และปองกันได

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
สาธารณสุข



แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

7 โครงการวัคซีนใจ เพ่ือใหความรูและ
สงเสริมใหประชาชนทุก
เพศ ทุกวัยมีสุขภาพจติดี
สามารถจัดการปญหา
ตางๆท่ีเกิดข้ึนกับตัวเอง
และคนรอบขางไดอยาง
สมดลุ

ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี จํานวน 50
คน

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 รอยละ 70 ของ
ผูเขารวมกิจกรรม
มีความรูความ
เขาใจและมี
ทัศนคติท่ีถูกตอง
และผานการ
ประเมินตามแบบ
ประเมินของกรม
สุขภาพจิต

ประชาชน
สามารถจัดการ
ปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนกับตัวเอง
และคนรอบขาง
ไดอยางสมดลุ

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
สาธารณสุข

8 โครงการนํ้าดื่ม
ปลอดภัย

เพ่ือลดความเสีย่งของ
โรคท่ีมาจากการบริโภค
นํ้าดื่ม

ตูนํ้าหยอดเหรียญใน
พ้ืนท่ี

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 100 ของตู
นํ้าหยอดเหรียญ
สําหรับบริโภคมี
คุณภาพและ
ปลอดภัย

นํ้าดื่มบรโิภคมี
คุณภาพและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
สาธารณสุข

9 โครงการอาหาร
ปลอดภัย   ใสใจ
สุขภาพ หางไกล
โรค

เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
รานอาหาร/แผงลอย
จําหนายอาหาร ใหได
มาตรฐานและจาํหนาย
อาหารท่ีปลอดภัยตอ
ผูบริโภค

รานอาหาร/แผง
ลอยจําหนายอาหาร
ในเขตพ้ืนท่ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของ
รานอาหาร/แผง
ลอยจําหนาย
อาหารผานเกณฑ

รานอาหาร/แผง
ลอยจําหนาย
อาหารไดการ
รับรอง
มาตรฐาน
อาหารสะอาด
รสชาติอรอย

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
สาธารณสุข



แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

10 โครงการหมูบาน
ตนแบบสุขภาพดี
วิถีพอเพียง

เพ่ือใหประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกตอง

หมูบานตนแบบ
จํานวน 1 หมูบาน

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 หมูบานผานเกณฑ
ประเมินหมูบาน
ตนแบบสุขภาพดี
วิถีพอเพียง

ประชาชน
สามารถจัดการ
สุขภาพตนเอง
ได

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
สาธารณสุข

11 โครงการสวม
สาธารณะสะอาด
ปลอดภัย นาใช

เพ่ือสรางความรวมมือให
เจาของสวมสาธารณะใน
พ้ืนท่ีทําความสะอาด
และพัฒนาสวมให
สะอาดนาใช

สวมสาธารณะใน
พ้ืนท่ี จํานวน 5 แหง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ของ
สวมสาธารณะใน
พ้ืนท่ีผานการ
ประเมินเกณฑ
สวมสาธารณะไทย
Healthy
Accessibility
Safety (HAS)

สวมสาธารณะ
ในพ้ืนท่ีสะอาด
ไดมาตรฐาน
และเพียงพอตอ
การใหบริการ

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
สาธารณสุข

12 เงินอุดหนุน
สําหรับ
ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข
หมูบาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และพัฒนา งาน
สาธารณสุข

อุดหนุนเงิน
งบประมาณ
คณะกรรมการ
หมูบาน/ชุมชน
จํานวน 10
หมูบานๆ ละ
20,000 บาท

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100ของ
เปาหมายไดรับเงิน
อุดหนุน

บรรลุ
วัตถุประสงค
ตามตามแนวทาง
โครงการ
พระราชดําริ
ดานสาธารณสุข
หมูบาน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
สาธารณสุขฯ



แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

13 เงินอุดหนุน
สําหรับ
ขับเคลื่อน
โครงการสัตว
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาฯ

เพ่ือลดการแพรระบาด
ของโรคพิษสุนัขบาจาก
สัตวพาหะ สูคน

ประชาชน
และสตัวเลี้ยงในเขต
เทศบาลฯ

105,900 105,900 105,900 105,900 105,900 รอยละ 100ของ
เปาหมายไดรับเงิน
อุดหนุน

ลดการแพร
ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบา
จากสัตวพาหะ
สูคน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
สาธารณสุขฯ

14 เงินอุดหนุน
สําหรับสํารวจ
ขอมูลจํานวนสตัว
และข้ึนทะเบยีน
สัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรค
คนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบาฯ

เพ่ือควบคุมจํานวนสตัว
ในการดําเนินงาน
โครงการ

ประชาชนและสัตว
เลี้ยงในเขตเทศบาล
ฯ

21,180 21,180 21,180 21,180 21,180 รอยละ 100ของ
เปาหมายไดรับเงิน
อุดหนุน

ทราบจํานวนสตัว
และข้ึนทะเบยีน
สัตวตาม
โครงการ
สัตวปลอดโรค
คนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบาฯ

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
สาธารณสุขฯ



แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

15 โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และพัฒนางาน
สาธารณสุข

ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขหมูบาน
12 หมูบานๆ ละ
20,000 บาท

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 รอยละ 100ของ
เปาหมาย

บรรลุ
วัตถุประสงค
ตามตามแนวทาง
โครงการ
พระราชดําริ
ดานสาธารณสุข
หมูบาน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
สาธารณสุขฯ

16 โครงการจดัการ
ขยะมูลฝอยแบบ
บูรณาการ

เพ่ือบริหารจดัการขยะ
ใหมีประสิทธิภาพและ
กําจัดขยะอยางถูก
สุขอนามัย

กําจัดขยะในเขต
และนอกเขตพ้ืนท่ี
แบบบูรณาการ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สถานท่ีกําจัดขยะ
อยางถูกสุขอนามัย
ของ ทต.สีมา
มงคล

มีสถานท่ีกําจัด
ขยะอยางถูก
สุขอนามัยของ
ทต.สีมามงคล

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
สาธารณสุขฯ

17 โครงการ
จัดบริการ
สาธารณสุข
สําหรับผูสูงอายุท่ี
มีภาวะพ่ึงพิงและ
บุคคลอ่ืนท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิง

เพ่ือสนับสนุนและ
สงเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุท่ีมภีาวะพ่ึงพิง
และบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง

ผูท่ีมีภาวะพ่ึงพิงใน
เขตพ้ืนท่ี

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 80 ของผู
ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

ผูท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
ไดรับจัดบริการ
สาธารณสุข

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
สาธารณสุข
ฯ/สาํนักงาน
หลักประกัน
สุขภาพ
แหงชาติ



แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

18 การคัดกรองสุนัข
จรจัดเขาศูนยพัก
พิงสุนัขจรจัดนคร
ชัยบุรินทร

เพ่ือดําเนินงานในการคัด
กรองสุนัขจรจดัเขาศูนย
พักพิงนครชัยบรุินทร
เพ่ือปองกันโรคพิษสุนัข
บา และสอดคลองตาม
พระปณิธานใน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัคราชกุมารี ใน
ฐานะองคประธาน
กรรมการขับเคลื่อนการ
ดําเนินโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา

ลดประชากรสุนัขจร
จัดในพ้ืนท่ีและการ
ปองกันโรคพิษสุนัข
บา

83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 รอยละ 80 ของ
สุนัขจรจดัในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ประชากรสุนัข
จรจัดในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบลงลด
กวาปกอน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
สาธารณสุขฯ



แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

19 โครงการจดัหา
วัคซีนปองกันโรค
โควิด 19

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบลสีมามงคล
ไดรับการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคโควิด 19
ตามมาตรการเรงรัดการ
ฉีดวัคซีนเพ่ือปองกันโรค

ผูสูงอายุ กลุมผูมีโรค
ประจําตัว 7 กลุม
โรค ผูปฏิบัติหนาท่ี
ในการปองกันและ
ควบคุมโรค และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบลสีมา
มงคล ฉีดวัคซีนครั้ง
แรก จํานวน 1,500
คน

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 รอยละ 70 ของ
กลุมเปาหมาย

ผูไดรับความ
เสี่ยงไดรับการ
ฉีดวัคซีนปองกัน
โรคและลด
อัตราการติดเช้ือ
ของประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาล

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

รวม 19 โครงการ 5,140,080 5,140,080 5,140,080 5,140,080 5,140,080



แบบ ผ.02
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการชวยเหลือ
ประชาชนดานการ
สงเสริมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

เพ่ือใหความ
ชวยเหลือประชาชน
ท่ีไดรับความ
เดือดรอนหรือไม
สามารถชวยเหลือ
ตนเองไดในการดํารง
ชีพ

จํานวน 10 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

ประชาชนท่ี
ไดรับความ
เดือดรอนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

2 โครงการชวยเหลือ
ประชาชนท่ีไดรบั
ผลกระทบ กรณี
สถานการณการแพร
ระบาดของโรค ติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

ชวยเหลือเยยีวยา
หรือฟนฟูประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ีท่ีไดรับ
ผลกระทบ

ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการ
แพรระบาดของโรค
โคโรนา2019 (โควิด-
19)

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 100
ของผูไดรับ
ผลกระทบ
จากโรค
ระบาด ไดรับ
การเยียวยา
และฟนฟู

ผูไดรับ
ผลกระทบ
จากโรค
ระบาด ไดรับ
การเยียวยา
และฟนฟู

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

รวม 2 โครงการ 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 84

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
3.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานของผูสูงอายุ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุใหมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดี

จํานวน 110 คน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 รอยละ 100
ของเปา
หมาย

กลุมเปาหมาย
ไดรับความรู
ความเขาใจ
หลักการและ
วิธีการพัฒนา
ศักยภาพของ
ตนเอง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

2 โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ

เพ่ือสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

จํานวน 450 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

กลุมเปาหมาย
ไดรับความรู
ความเขาใจ
หลักการและ
วิธีการดูแล
สุขภาพ
ตนเอง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

3 โครงการเสรมิสราง
ศักยภาพผูสูงอายุให
พ่ึงตนเองได

ฝกอาชีพใหแก
ผูสูงอายุ และไดใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชน

จํานวน 60 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

กลุมเปาหมาย
ไดรับการฝก
อาชีพอยาง
งายเหมาะสม
กับวัยตนเอง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั



แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

4 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผูพิการ

เพ่ือสงเสริมใหผู
พิการไดมีการพัฒนา
ตนเองยกระดับ
คุณภาพชีวิตใหดีข้ึน

จํานวน 80 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 50
ของเปาหมาย

กลุมเปาหมาย
มีการพัฒนา
ตนเอง
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ใหดีข้ึน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

5 โครงการเยี่ยมบาน
ผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส

เพ่ืออบรมใหความรู
แกผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาสและลง
พ้ืนท่ีเยี่ยมบาน
ผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาส

จํานวน 120 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

กลุมเปาหมาย
ไดรับความรู
เก่ียวกับ
“การสงเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนา
สุขภาพ
อนามัยและ
ไดรับการ
เยี่ยมเยือน

แผนพัฒนาฯ
ฉบบัเดิม

สํานักปลดั

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรี

เพ่ือเสรมิสราง
ศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองของ
สตรีใหเปนท่ียอมรับ
ตอสังคม

จํานวน 60 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

กลุมเปาหมาย
ไดพัฒนา
ศักยภาพของ
ตนเองไดดี
ยิ่งข้ึน  เกิด
แนวคิดใหมๆ

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

7 โครงการสงเสริม
สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

เพ่ือการมีสวนรวม
ของประชาชนและ
แกไขปญหาไดตรง
ตามความตองการ

ทบทวนและปรับปรุง
แผนชุมชน จํานวน
10 หมูบาน

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ไดแผนชุมชน
ประจํา
หมูบานทุก
หมูบานในเขต
เทศบาล
ตําบลสีมา
มงคล

ชุมชนเกิด
ความเขมแข็ง
และใชแผน
ชุมชนเปน
กรอบในการ
พัฒนา
หมูบาน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

8 โครงการฝกอบรม
สงเสริมอาชีพ

เพ่ือพัฒนาอาชีพและ
สรางอาชีพ รายได
เสรมิใหแกประชาชน

จํานวน 60 ครัวเรือน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

ราษฎรมี
รายไดเพ่ิมข้ึน
และมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

9 โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ดานการ
สงเสริมอาชีพและการ
ดําเนินงานกลุมสตรี กลุม
แมบาน ผูนําชุมชน และ
ประชาชนท่ัวไป

เพ่ือศึกษาดานการ
บริหารจดัการกลุม
และการสงเสริม
อาชีพใหกับกลุมสตรี
ฯ ในพ้ืนท่ี

กลุมสตรี กลุม
แมบาน ผูนําชุมชน
และประชาชน
จํานวน 250 คน

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 รอยละ 100
ของเปา
หมาย

กลุมเปาหมาย
ไดนําความรู
และ
ประสบการณ
ท่ีไดจากการ
เรียนรูทองถ่ิน
อ่ืนมาปรับใช
ใหเกิด
ประโยชนแก
ทองถ่ินตนเอง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

10 โครงการสงเสริม
สนับสนุนโรงเรยีน
ผูสูงอายุเทศบาลตาํบล
สีมามงคล

-เพ่ือสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และการจัดการเรียนรู
ตลอดชีวิตของ สูงอายุ
-เพ่ือเสริมสรางสุขภาพ
ท่ีดีของผูสูงอายุท้ังดาน
รางกายและจิตใจ-เพ่ือ
สงเสริมภูมิ ปญญา
และวัฒนธรรมทองถิ่น
ใหดํารงสืบทอดตอไป

จํานวน 110 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100
ของเปา
หมาย

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ เปน
ศูนยกลางการ
แลกเปลีย่น
เรียนรู ทํา
กิจกรรม
รวมกัน มี
สุขภาพดีท้ัง
กายและใจ

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

11 โครงการเพ่ิมศักยภาพ
เด็กและเยาวชน

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ใหกับเยาวชนใน
พ้ืนท่ีไดทํากิจกรรม
รวมกัน สรางความ
สามัคคีในหมูคณะ
รูจักกับการปรับตัว
เมื่อใชชีวิตอยูรวมกัน

เยาวชนในพ้ืนท่ี
จํานวน 50 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

เด็กและ
เยาวชนไดรับ
การพัฒนา
ศักยภาพ
และมีความ
สามัคคี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 88

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

12 โครงการสานสมัพันธ
ครอบครัวอบอุน

เพ่ือเตรียมความ
พรอมของเด็กเล็ก
และจัดกิจกรรม
สงเสริมสาํหรับ
ผูปกครองและเด็ก
เล็ก

ผูปกครองและ
นักเรียนของ ศพด.
เทศบาล จํานวน 2
ศูนย

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

การเรยีนการ
สอนมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา

13 โครงการสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนให
ประชาชนดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนนํา
ปลักปรัชญา
ไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน

ประชาชน
ดําเนินชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

รวม 13 โครงการ 1,655,000 1,655,000 1,655,000 1,655,000 1,655,000
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการจดังานวันเด็ก
แหงชาติ

เพ่ือเห็นความสําคัญ
และความตองการ
ของเด็ก

ปละ 1 ครั้ง 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 รอยละ100
ของ
เปาหมาย

เด็กมีความสนุก
และมีความสุข

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา

2 คาจัดซื้อวัสดุกีฬา เพ่ือสงเสริมการ
ออกกําลังกายและ
หางไกลยาเสพติด

วัสดุกีฬาท่ีทําการ
จัดซื้อ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100
ของ
เปาหมาย

ประชาชนมีวัสดุ
กีฬาออกกําลัง
กาย สุขภาพ
แข็งแรง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา

3 โครงการจดังาน
ประเพณี
วันเขาพรรษา

เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ไทย

1 ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100
ของ
เปาหมาย

ประชาชนไดมี
สวนรวมในการ
สืบสานวัฒนา
ธรรมประเพณี
ไทย

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา

4 คาใชจายในการจัดงาน
รัฐพิธีหรือจัดกิจกรรม
วันสําคัญตางๆ

เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย

ดําเนินงานรัฐพิธี/
กิจกรรมวันสําคัญ
ตางๆ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100
ของ
เปาหมาย

ประชาชนและ
บุคลากร
เทศบาลตาํบล
สีมามงคลได
แสดงความ
จงรักภักดี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

5 โครงการจดังานเฉลมิ
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว

เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย

1 ครั้ง/ป 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ 100
ของ
เปาหมาย

ประชาชนและ
บุคลากร
เทศบาลตาํบล
สีมามงคลได
แสดงความ
จงรักภักดี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา

6 โครงการจดังาน
ประเพณี  วันลอย
กระทง

เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ไทย

1 ครั้ง/ป 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100
ของ
เปาหมาย

ประชาชนไดมี
สวนรวมในการ
สืบสานวัฒนา
ธรรมประเพณี
ไทย

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา

7 โครงการจดังานบุญ
พรรษา ตักบาตรเทโว
โรหณะ

เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวอนุรักษ
วัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน

1 ครั้ง/ป ณ วัดเทพ
พิทักษปุณณาราม

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 100
ของ
เปาหมาย

สงเสริมการ
ทองเท่ียวและ
อนุรักษ
วัฒนธรรม
ทองถ่ิน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

8 โครงการสงเสริมการ
เรียนรูเก่ียวกับ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวันสงกรานต
และวันผูสูงอายุ

เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ไทย

กิจกรรมสรงนํ้าพระ
รดนํ้าดําหัวขอพร
ผูสูงอายุ เพ่ือสืบ
สานขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม
สืบไป

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ดําเนินการ
ตาม
โครงการ

ประชาชนและ
บุคลากร
เทศบาลได
แสดงความจง
รักภัคดีและสืบ
สานวัฒนาธรรม
ประเพณีไทย

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา

9 โครงการจดังานรัฐพิธี
วันปยมหาราช

เพ่ือเปนการแสดง
ความจงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย

1 ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100
ของ
เปาหมาย

ประชาชนและ
บุคลากร
เทศบาลมสีวน
รวมในการ
แสดงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

10 โครงการกอสรางสนาม
กีฬาเทศบาลตําบลสีมา
มงคล

เพ่ือใหพนักงาน
เทศบาลและบุคคล
ท่ัวไปไดมีพ้ืนท่ีออก
กําลังกายและจัด
กิจกรรมทางดาน
กีฬา ใหมีสุขภาพ
กายใจท่ีแข็งแรง

จํานวน 1 แหง 1,700,000 - - - - รอยละ 100
ของ
เปาหมาย

สนามกีฬา
เทศบาลตาํบล
สีมามงคล
จํานวน 1 แหง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา/
กองชาง

11 โครงการกอสรางศูนย
สุขภาพชุมชนเทศบาล
ตําบลสีมามงคล

เพ่ือกอสรางศูนย
สุขภาพชุมชน
เทศบาลตาํบลสีมา
มงคล จํานวน 1
แหง ณ หมูท่ี 15
บานถํ้าเตาพัฒนา

จํานวน 1 แหง - - - - 1,700,000 รอยละ 100
ของ
เปาหมาย

ศูนยสุขภาพ
ชุมชนเทศบาล
ตําบลสีมามงคล
จํานวน 1 แหง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา/
กองชาง

รวม  11  โครงการ 2,760,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 2,760,000
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
3.7 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการปองกันและ
แกไขปญหาโรคระบาด
ในพืชและสัตว

เพ่ือใหความรูแกกลุม
เกษตรกรในการ
ปองกันการระบาดใน
พืชและสัตว

กลุมเกษตรกรท่ีอยูใน
เขตพ้ืนท่ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ
โรคระบาดใน
พืชลดลง

กลุมเกษตรมี
ความเขาใจ
และแนวทาง
ในการแกไข
ไดอยาง
ถูกตอง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

2 โครงการจดัตั้งศูนย
เรียนรูชุมชน

เพ่ือจัดทําปาย จัดทํา
เอกสาร
ประชาสมัพันธ
สงเสริมใหเกษตรกร
มีการเรียนรูอยาง
ตอเน่ืองยั่งยืน

จํานวน 4 ศูนย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50
ของเปาหมาย

เกษตรกร
ไดรับความรู
อยางตอเน่ือง
และยั่งยืน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

รวม 2 โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
3.8 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือรองรับการจดั
สวัสดิการใหแก
ผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60
ปบริบูรณข้ึนไป ท่ีมี
คุณสมบัติครบถวน

ผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบลสีมา
มงคล

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 รอยละ
100 ของ
เปาหมาย

ผูสูงอายุ
ไดรับการ
ชวยเหลือคา
ครองชีพ

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

2 เบี้ยยังชีพผูพิการ เพ่ือรองรับการจดั
สวัสดิการเบีย้ความ
พิการใหแกคนพิการ
ท่ีมีสิทธิตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนด
ท่ีไดแสดงความจํานง
โดยการขอข้ึน
ทะเบียนรับเบี้ย
ความพิการไวกับ
อปท.

ผูพิการในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบลสีมา
มงคล

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 รอยละ
100 ของ
เปาหมาย

ผูพิการไดรับ
การ
ชวยเหลือคา
ครองชีพ

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ผูปวยเอดสมรีายได
คุณภาพชีวิตท่ีดี

จํานวน 15 คน 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละ
100 ของ
เปา หมาย

ราษฎรมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

4 เงินสํารองจาย เพ่ือจายเปน
คาใชจายกรณี
ฉุกเฉินจําเปน
เรงดวนซึ่งไม
สามารถคาดการณ
ลวงหนาได

กรณีมเีหตุฉุกเฉิน 5
ครั้ง/ป

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 รอยละ 50
ของ
เปาหมาย

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดรับ
ความ
เดือดรอน
ไดรับความ
ชวยเหลือได
ทันที

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

รวม 4 โครงการ 16,820,000 16,820,000 16,820,000 16,820,000 16,820,000



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 96

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลตําบลสีมามงคล อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ / ยุทธศาสตรท่ี 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี 1 โครงการตามแนวทางพระราชดําริ / ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการเกษตร

4.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมฝายนํ้าลน คุม
ปาเสียด หมูท่ี 5

เปนแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือใชใน
การเกษตร

จํานวน 1 แหง 300,000 - - - มีแหลงกัก
เก็บนํ้าเพ่ิม 1
แหง

กักเก็บนํ้าใชใน
การดับไฟปา
หรือ
การเกษตร
ในชวงฤดูแลง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กองชาง

2 กอสรางฝายนํ้าลนคุม
เข่ือนใหม หมูท่ี 5

เปนแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือใชใน
การเกษตร

กวาง4.5 เมตร ยาว
82 เมตร

- 1,300,000 - - - มีแหลงกัก
เก็บนํ้าเพ่ิม 1
แหง

กักเก็บนํ้าใชใน
การดับไฟปา
หรือ
การเกษตร
ในชวงฤดูแลง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กองชาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3 ขุดลอกสระนํ้าหลังบาน
นายยงยุทธ แบบพิมาย
หมูท่ี 8

เปนแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือใชใน
การเกษตร

ขุดเปนความกวาง
20 เมตร ยาว 30
เมตร ลึก 5.00 เมตร

- - 50,000 - - มีแหลงกัก
เก็บนํ้าเพ่ิม 1
แหง

กักเก็บนํ้าใชใน
การดับไฟปา
หรือ
การเกษตร
ในชวงฤดูแลง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กองชาง

4 โครงการกอสรางฝายนํ้า
ลนบานนายบญุสืบ นิจ
จะ หมูท่ี 1

เปนแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือใชใน
การเกษตร

กวาง 5 เมตร ยาว
15 เมตร

- - - 600,000 - มีแหลงกัก
เก็บนํ้าเพ่ิม 1
แหง

กักเก็บนํ้าใชใน
การดับไฟปา
หรือ
การเกษตร
ในชวงฤดูแลง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กองชาง

5 โครงการขุดลอกคลอง
คุมเขาแผนท่ี + กอสราง
ฝายนํ้าลน หมูท่ี 8

เปนแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือใชใน
การเกษตร

กวาง 20 เมตร ยาว
150 เมตร ลึก 4
เมตร

- - - 500,000 - มีแหลงกัก
เก็บนํ้าเพ่ิม 1
แหง

กักเก็บนํ้าใชใน
การดับไฟปา
หรือ
การเกษตร
ในชวงฤดูแลง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กองชาง

6 โครงการกอสรางฝายนํ้า
ลนพรอมขุดลอกคลอง
สาธารณประโยชน
บริเวณไรนางสมพิศ ผิว
ละออ หมูท่ี 1

เปนแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือใชใน
การเกษตร

-กอสรางฝายนํ้าลน
กวาง 4 เมตร ยาว
10 เมตร สูง 2.5
เมตร
-ขุดลอกคลอง กวาง
10 เมตร ยาว 500
เมตร

- - - 400,000 - มีแหลงกัก
เก็บนํ้าเพ่ิม 1
แหง

กักเก็บนํ้าใชใน
การดับไฟปา
หรือ
การเกษตร
ในชวงฤดูแลง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดมิ

กองชาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

7 โครงการกอสรางฝายนํ้า
ลน ซอยบานนายบญัญตัิ
วงษเหล็ก (จุดแบรเิออร
เลยทางเขาบานผูใหญ)
หมูท่ี 15

เปนแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือใชใน
การเกษตร

จํานวน 1 แหง - - - 600,000 - มีแหลงกัก
เก็บนํ้าเพ่ิม 1
แหง

กักเก็บนํ้าใชใน
การดับไฟปา
หรือ
การเกษตร
ในชวงฤดูแลง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กองชาง

8 โครงการกอสรางฝายนํ้า
ลนหลังบานลุงหลอด หมู
ท่ี 15

เปนแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือใชใน
การเกษตร

จํานวน 1 แหง - - - 600,000 - มีแหลงกัก
เก็บนํ้าเพ่ิม 1
แหง

กักเก็บนํ้าใชใน
การดับไฟปา
หรือ
การเกษตร
ในชวงฤดูแลง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กองชาง

9 กอสรางขุดลอกอางเก็บ
นํ้าชลประทาน บานปาง
แจง หมูท่ี 5 ตําบลกลาง
ดง อําเภอปากชอง

เปนแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือใชใน
การเกษตร

กวาง 70 เมตร ยาว
1,500 เมตร ลึก
เฉลี่ย 5 เมตร

- - - - 4,500,000 มีแหลงกัก
เก็บนํ้าเพ่ิม 1
แหง

กักเก็บนํ้าใชใน
การดับไฟปา
หรือ
การเกษตร
ในชวงฤดูแลง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กองชาง/
อบจ.

10 โครงการขุดลอกคลอง
ยายนาตอนใต (นายผล)
หมูท่ี 8

เปนแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือใชใน
การเกษตร

จํานวน 1 แหง - - - - 200,000 มีแหลงกัก
เก็บนํ้าเพ่ิม 1
แหง

กักเก็บนํ้าใชใน
การดับไฟปา
หรือ
การเกษตร
ในชวงฤดูแลง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

11 ขุดลอกคลองฝาย 2 (คุม
คอกวัวนายทวี) หมูท่ี 15

เปนแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือใชใน
การเกษตร

- - - - 100,000 มีแหลงกัก
เก็บนํ้าเพ่ิม 1
แหง

กักเก็บนํ้าใชใน
การดับไฟปา
หรือ
การเกษตร
ในชวงฤดูแลง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดมิ

กองชาง

12 โครงการกอสรางฝายนํ้า
ลนขามหวยกันเกลาจาก
ไรนายฉลวย ขามไปไร
นางอุบล (คุมถํ้าเตา) หมู
ท่ี 15

เปนแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือใชใน
การเกษตร

จํานวน 1 แหง - - - - 600,000 มีแหลงกัก
เก็บนํ้าเพ่ิม 1
แหง

กักเก็บนํ้าใชใน
การดับไฟปา
หรือ
การเกษตร
ในชวงฤดูแลง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กองชาง

13 โครงการกอสรางอางเก็บ
นํ้าถํ้าเตาพัฒนา หมูท่ี
15

เปนแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือใชใน
การเกษตร

จํานวน 1 แหง - - - - 20,000,000 มีแหลงกัก
เก็บนํ้าเพ่ิม 1
แหง

กักเก็บนํ้าใชใน
การดับไฟปา
หรือ
การเกษตร
ในชวงฤดูแลง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กองชาง

14 โครงการกอสรางฝายนํ้า
ลนไรนายโล หมูท่ี 1

เปนแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือใชใน
การเกษตร

กวาง 4  เมตร ยาว
20 เมตร

- - - - 500,000 มีแหลงกัก
เก็บนํ้าเพ่ิม 1
แหง

กักเก็บนํ้าใชใน
การดับไฟปา
หรือ
การเกษตร
ในชวงฤดูแลง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กองชาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

15 กอสรางฝายมอนายแกน
หมูท่ี 8

เปนแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือใชใน
การเกษตร

กวาง 6 เมตร ยาว
40 เมตร

- - - - 300,000 มีแหลงกัก
เก็บนํ้าเพ่ิม 1
แหง

กักเก็บนํ้าใชใน
การดับไฟปา
หรือ
การเกษตร
ในชวงฤดูแลง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กองชาง

16 ขุดลอกสระคุมปาสะเดา
หมูท่ี 8

เปนแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือใชใน
การเกษตร

ขนาดกวาง  15
เมตร  ยาว  20
เมตร

- - - - 100,000 มีสระกักเก็บ
นํ้าเพ่ิมข้ึน 1
แหง

กักเก็บนํ้าใชใน
การดับไฟปา
หรือ
การเกษตร
ในชวงฤดูแลง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กองชาง

17 กอสรางฝายนํ้าลนคลอง
กันเกรา หมูท่ี 15

เปนแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือใชใน
การเกษตร

ยาว 15 เมตร - - - - 100,000 มีฝายนํ้าลน
เพ่ิมข้ึน 1
แหง

กักเก็บนํ้าใชใน
การดับไฟปา
หรือ
การเกษตร
ในชวงฤดูแลง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กองชาง

18 ซอมแซมประตรูะบายนํ้า
ฝายหนาบานผูใหญไพ
บูรณ หมูท่ี 15

เพ่ือซอมแซมท่ีชํารุด
ใหใชการไดดมีี
ประสิทธิภาพ

จํานวน 1 แหง - - - - 100,000 ไดรับการ
ปรับปรุง
ซอมแซมใหดี
ข้ึน

ประตรูะบาย
นํ้าใชการไดดี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กองชาง

รวม 18 โครงการ 300,000 1,300,000 50,000 2,700,000 26,500,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลสีมามงคล อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/Art City/Safe City)
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 ขุดเจาะบอบาดาล
พรอมติดตั้งอุปกรณ
หมูท่ี 10

สนับสนุนการ
ดับไฟปาหรือมี
นํ้าใชอุปโภค
บริโภค

จํานวนปละ
3 บอ

960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 ดําเนินการ
รอยละ 50
ของเปาหมาย

มีแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือมีนํ้า
อุปโภคบรโิภคอยาง
ท่ัวถึง

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

2 ติดตั้งถังแชมเปญ
ขนาด 20 ลบ.ม. หมู
ท่ี 10

ใชกักเก็บนํ้าจาก
บอบาดาล

ปละ 1 ถัง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

เพ่ิมการสงนํ้าจาก
บอบาดใหมีความ
แรงและระยะไกล
มากข้ึน

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3 ขุดเจาะบอบาดาล
พรอมติดตั้งอุปกรณ
หมูท่ี 8

สนับสนุนการ
ดับไฟปาหรือมี
นํ้าใชอุปโภค
บริโภค

จํานวนปละ
3 บอ

960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 ดําเนินการ
รอยละ 50
ของเปาหมาย

มีแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือมีนํ้า
อุปโภคบรโิภคอยาง
ท่ัวถึง

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

4 ติดตั้งถังแชมเปญ
ขนาด 20 ลบ.ม. หมู
ท่ี 8

ใชกักเก็บนํ้าจาก
บอบาดาล

ปละ 1 แหง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

เพ่ิมการสงนํ้าจาก
บอบาดใหมีความ
แรงและระยะไกล
มากข้ึน

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

5 ขุดเจาะบอบาดาล
พรอมติดตั้งอุปกรณ
หมูท่ี 15

สนับสนุนการ
ดับไฟปาหรือมี
นํ้าใชอุปโภค
บริโภค

จํานวนปละ
3 บอ

960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 ดําเนินการ
รอยละ 50
ของเปาหมาย

มีแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือมีนํ้า
อุปโภคบรโิภคอยาง
ท่ัวถึง

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

6 ติดตั้งถังแชมเปญ
ขนาด 20 ลบ.ม. หมู
ท่ี 5

ใชกักเก็บนํ้าจาก
บอบาดาล

ปละ 1 แหง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค
บริโภคอยาง
ท่ัวถึง

เพ่ิมการสงนํ้าจาก
บอบาดใหมีความ
แรงและระยะไกล
มากข้ึน

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

7 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมติดตั้ง
อุปกรณ หมูท่ี 5

สนับสนุนการ
ดับไฟปาหรือมี
นํ้าใชอุปโภค
บริโภค

จํานวนปละ
3 บอ

960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 ดําเนินการ
รอยละ 50
ของเปาหมาย

มีแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือมีนํ้า
อุปโภคบรโิภคอยาง
ท่ัวถึง

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

8 ติดตั้งถังแชมเปญ
ขนาด 20 ลบ.ม.
หมูท่ี 5

ใชเก็บนํ้าจากบอ
บาดาล

ปละ 1 ถัง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

เพ่ิมการสงนํ้าจาก
บอบาดใหมีความ
แรงและระยะไกล
มากข้ึน

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

9 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมติดตั้ง
อุปกรณ หมูท่ี 1

สนับสนุนการ
ดับไฟปาหรือมี
นํ้าใชอุปโภค
บริโภค

จํานวนปละ
3 บอ

960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 ดําเนินการ
รอยละ 50
ของเปาหมาย

มีแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือมีนํ้า
อุปโภคบรโิภคอยาง
ท่ัวถึง

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

10 ติดตั้งถังแชมเปญ
ขนาด 20 ลบ.ม. หมู
ท่ี 1

ใชเก็บนํ้าจากบอ
บาดาล

ปละ 1 ถัง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

เพ่ิมการสงนํ้าจาก
บอบาดใหมีความ
แรงและระยะไกล
มากข้ึน

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

11 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมติดตั้ง
อุปกรณ หมูท่ี 14

เพ่ือให
ประชาชนมีนํ้า
อุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ
ท่ัวถึง

ปละ 1 บอ 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ
ท่ัวถึง

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 104

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

12 ขุดเจาะบอบาดาล
พรอมติดตั้งอุปกรณ
และถังแชมเปญ หมู
ท่ี 9

เพ่ือให
ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค
บริโภคอยาง
เพียงพอท่ัวถึง

จํานวนปละ
1 แหง

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

ประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภคบรโิภคอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

13 ขุดเจาะบอบาลดาล
พรอมติดตั้งถังแชม
เปญ ขนาด 20 ลบ.
ม. หมูท่ี 1

สนับสนุนการ
ดับไฟปาหรือมี
นํ้าใชอุปโภค
บริโภค

จํานวนปละ
1 แหง

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

มีแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือมีนํ้า
อุปโภคบรโิภคอยาง
ท่ัวถึง

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

14 ขุดเจาะบอบาลดาล
พรอมติดตั้งถังแชม
เปญ ขนาด 20 ลบ.
ม. หมูท่ี 5

สนับสนุนการ
ดับไฟปาหรือมี
นํ้าใชอุปโภค
บริโภค

จํานวนปละ
1 แหง

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

มีแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือมีนํ้า
อุปโภคบรโิภคอยาง
ท่ัวถึง

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

15 ขุดเจาะบอบาลดาล
พรอมติดตั้งถังแชม
เปญ ขนาด 20 ลบ.
ม. หมูท่ี 10

สนับสนุนการ
ดับไฟปาหรือมี
นํ้าใชอุปโภค
บริโภค

จํานวนปละ
1 แหง

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

มีแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือมีนํ้า
อุปโภคบรโิภคอยาง
ท่ัวถึง

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

16 ขุดเจาะบอบาลดาล
พรอมติดตั้งถังแชม
เปญ ขนาด 20 ลบ.
ม. หมูท่ี 8

สนับสนุนการ
ดับไฟปาหรือมี
นํ้าใชอุปโภค
บริโภค

จํานวนปละ
1 แหง

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

มีแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือมีนํ้า
อุปโภคบรโิภคอยาง
ท่ัวถึง

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

17 ขุดเจาะบอบาดาล
พรอมติดตั้งอุปกรณ
และถังแชมเปญ
ขนาด 20 ลบ.ม. หมู
ท่ี 15

สนับสนุนการ
ดับไฟปาหรือมี
นํ้าใชอุปโภค
บริโภค

จํานวนปละ
1 แหง

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

มีแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือมีนํ้า
อุปโภคบรโิภคอยาง
ท่ัวถึง

ประชาคม
หมูบาน

900,000

18 ติดตั้งโคมไฟฟาสอง
สวาง ซอยบานนาย
เด็ด หมูท่ี 14

เพ่ือให
ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึงสรางความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจรไป
มาของ
ประชาชน

จํานวน 1 จุด - - 7,000 - - การติดตั้ง
ไฟฟาสอง
สวางเพ่ิมข้ึน 1
สายทาง

ประชาชนไดรับแสง
สวางสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

19 ติดตั้งโคมไฟฟาสอง
สวางซอยบานนาย
ประเทือง หมูท่ี 10

เปนการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวน
ปาการปฏิบตัิ
หนาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัย

จํานวน 1 จุด - - 7,000 - - การติดตั้ง
ไฟฟาสอง
สวางเพ่ิมข้ึน 1
สายทาง

ชวยปฏิบัติหนาท่ี
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง

20 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
บริเวณบานนางคํา
หมูท่ี 14

เพ่ือให
ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึงสรางความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจรไป
มาของ
ประชาชน

จํานวนชุด
โคมไฟ ตดิตั้ง
ตามท่ี กฟภ.
ปากชอง
กําหนด

- - 12,000 - - การติดตั้ง
ไฟฟาสอง
สวางเพ่ิมข้ึน 1
สายทาง

ประชาชนไดรับแสง
สวางสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

21 ติดตั้งโคมไฟฟาสอง
สวางจากบานนาย
สมชาติ ถังบานนาย
สมัย สุวรรณ หมูท่ี 8

เปนการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวน
ปาการปฏิบตัิ
หนาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัย

จํานวนชุด
โคมไฟ ตดิตั้ง
ตามท่ี กฟภ.
ปากชอง
กําหนด

- - 12,000 - - การติดตั้ง
ไฟฟาสอง
สวางเพ่ิมข้ึน 1
สายทาง

ชวยปฏิบัติหนาท่ี
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง

22 ติดตั้งโคมไฟสอง
สวางหนาฝายคุม
เข่ือนใหม หมูท่ี 5

เปนการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวน
ปาการปฏิบตัิ
หนาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัย

จํานวน 1 จุด - - 7,000 - - การติดตั้ง
ไฟฟาสอง
สวางเพ่ิมข้ึน 1
สายทาง

ชวยปฏิบัติหนาท่ี
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

23 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
สาธารณะซอยบาน
นายเหมือน หมูท่ี
15

เปนการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวน
ปาการปฏิบตัิ
หนาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัย

จํานวน 1 จุด - - 10,000 - - การติดตั้ง
ไฟฟาสอง
สวางเพ่ิมข้ึน 1
สายทาง

ชวยปฏิบัติหนาท่ี
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง

24 ขยายเขตไฟฟาแรง
ต่ําจากบานนาย
เกษม ถึงบานนาย
สมพงษ คุมมอหลัก
หิน หมูท่ี 5

เปนการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวน
ปาการปฏิบตัิ
หนาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
ไฟฟาใชในการ
อุปโภค

ความยาว
140 เมตร

- - 70,000 - - การขยายเขต
ไฟฟาเพ่ิม 1
สาย

ชวยปฏิบัติหนาท่ี
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
ไฟฟาแรงต่ําใชใน
พ้ืนท่ี

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

25 โครงการขยายเขต
ไฟฟาพรอมตดิตั้ง
ไฟฟาสองสวาง จาก
บานนายใช ถึงบาน
นางจอก หมูท่ี 14

เพ่ือให
ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึงสรางความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจรไป
มาของ
ประชาชน

ระยะทางไม
นอยกวา
400 เมตร

- - 150,000 - - ขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟา
สองสวาง
เพ่ิมข้ึน 1 สาย
ทาง

ชวยปฏิบัติหนาท่ี
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง

26 ขยายเขตไฟฟาและ
ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
สาธารณะถนนสาย
เลียบทางรถไฟจาก
บานปางอโศก หมูท่ี
1 ถึงคุมปาเสียด หมู
ท่ี 5 บานปางแจง

เปนการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวน
ปาการปฏิบตัิ
หนาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัย

ระยะทาง
500 เมตร

- - 500,000 - - ขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟา
สองสวาง
เพ่ิมข้ึน 1 สาย
ทาง

ชวยปฏิบัติหนาท่ี
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

27 โครงการเปลี่ยนทอ
เมนทคุมปาสัก หมูท่ี
15

เพ่ือให
ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค
บริโภคอยาง
ท่ัวถึงเพียงพอ

ความยาว
1,300 เมตร
วางทอ
เสนผาศูนยก
ลาง 2 น้ิว

- - 200,000 - - รอยละ 100
ของเปาหมาย

ประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภคบรโิภคอยาง
ท่ัวถึงเพียงพอ

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

28 โครงการขยายเขต
ทอเมนทประปาคุม
บานนางกวง หมูท่ี
15

เพ่ือให
ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค
บริโภคอยาง
ท่ัวถึงเพียงพอ

ขนาดทอ ø
2 น้ิว ความ
ยาวไมนอย
กวา 200
เมตร

- - 35,000 - - รอยละ 100
ของเปาหมาย

ประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภคบรโิภคอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

29 ขยายทอเมนท
ประปาซอยบานนาย
หวาน หมูท่ี 15

เพ่ือให
ประชาชนมีนํ้า
ใชอยางท่ัวถึง

ขนาดทอ ø
2 น้ิว ความ
ยาว  350
เมตร

- - 35,000 - - รอยละ 100
ของเปาหมาย

ประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภคบรโิภคอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

30 โครงการเปลี่ยนทอ
เมนทประปาซอย
วสันตฟารม หมูท่ี
14

เพ่ือให
นํ้าประปาไหล
สะดวก
ประชาชนมีนํ้า
ใชอยางท่ัวถึง

ขนาด ø  2
น้ิว  ยาว
180  เมตร

- - 20,000 - - รอยละ 100
ของเปาหมาย

ประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภคบรโิภคอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

31 โครงการขยายทอ
เมนทและเปลีย่นทอ
เมนทประปา ซอย
บานนายเดด็    จง
ใจกลาง หมูท่ี 14

เพ่ือให
นํ้าประปาไหล
สะดวก
ประชาชนมีนํ้า
ใชอยางท่ัวถึง

ขนาด ø  2
น้ิว  ยาวไม
นอยกวา
700  เมตร

- - 100,000 - - ไดรับการ
ซอมแซม
ปรับปรุงใหดี
ข้ึน

ประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภคบรโิภคอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

32 โครงการเปลี่ยนทอ
เมนทประปา  2
น้ิว คุมยุบใหญ –
บานผูใหญไพบูรณ
หมูท่ี 15

เพ่ือให
ประชาชนมีนํ้า
อุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ
ท่ัวถึง

ระยะทาง
ยาว 2,000
เมตร

- - 240,000 - - ไดรับการ
ซอมแซม
ปรับปรุงใหดี
ข้ึน

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ
ท่ัวถึง

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

33 โครงการขยายเขต
ไฟฟา พรอมติดตั้ง
ไฟฟาสองสวาง
สาธารณะซอยนาง
ตอยติ่ง หมูท่ี 15

เปนการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวน
ปาการปฏิบตัิ
หนาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัย

ระยะทาง
200 เมตร

- - - 200,000 - ขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟา
สองสวาง
เพ่ิมข้ึน 1 สาย
ทาง

ชวยปฏิบัติหนาท่ี
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง



แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

34 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
สาธารณะบริเวณ
ทางโคงไรภสูวาง หมู
ท่ี 4

เพ่ือให
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินในการ
สัญจรไป-มา

จํานวน 2 จุด - - - 20,000 - รอยละ 100
ของเปาหมาย
ท่ีไดรับการ
ดําเนินการ

ถนนมีแสงสวาง
และประชาชน
ไดรับความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินใน
การสญัจรไป-มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

35 ขยายเขตไฟฟา
พรอมติดตั้งไฟฟา
สองสวาง ซอยบาน
นายแหยม คุมรวม
ใจ หมูท่ี 8

เปนการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวน
ปาการปฏิบตัิ
หนาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัย

ความยาว
120 เมตร

- - - 50,000 - ขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟา
สองสวาง
เพ่ิมข้ึน 1 สาย
ทาง

ชวยปฏิบัติหนาท่ี
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

36 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
สาธารณะ ถนนสาย
เลียบทางรถไฟ คุม
บานใหมนํ้าพุ หมูท่ี
10

เปนการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวน
ปาการปฏิบตัิ
หนาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัย

ระยะทาง
500 เมตร

- - - 150,000 - การติดตั้ง
ไฟฟาสอง
สวางเพ่ิมข้ึน 1
สายทาง

ชวยปฏิบัติหนาท่ี
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.

37 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
สาธารณะซอย
รมเย็น 10 ถึงแยก
ซอยอุดมสุข 6 หมูท่ี
14

เพ่ือให
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินในการ
สัญจรไป-มา

จํานวน 3
ชุด

- - - 90,000 - รอยละ 100
ของเปาหมาย
ท่ีไดรับการ
ดําเนินการ

ถนนมีแสงสวาง
และประชาชน
ไดรับความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินใน
การสญัจรไป-มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.

38 ติดตั้งโคมไฟฟาสอง
สวางสาธารณะ ซอย
เก้ือกูล 2 หมูท่ี 14

เพ่ือให
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินในการ
สัญจรไป-มา

จํานวน 2
ชุด

- - - 50,000 - รอยละ 100
ของเปาหมาย
ท่ีไดรับการ
ดําเนินการ

ถนนมีแสงสวาง
และประชาชน
ไดรับความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินใน
การสญัจรไป-มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

39 โครงการขยายเขต
ไฟฟา พรอมติดตั้ง
ไฟฟาสองสวาง
สาธารณะ ซอยหนา
ศาลาอเนกประสงค
– สามแยกบานนาย
ประสิทธ์ิ (คุมบอปา
สัก) หมูท่ี 1

เปนการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวน
ปาการปฏิบตัิ
หนาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัย

ระยะทาง
354 เมตร
ติดตั้งโคม
ไฟฟาสอง
สวาง
สาธารณะ 8
จุด

- - - 150,000 - ขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟา
สองสวาง
เพ่ิมข้ึน 1 สาย
ทาง

ชวยปฏิบัติหนาท่ี
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง

40 ขยายเขตไฟฟาคุม
นายเหรยีญชัย หมูท่ี
15

เปนการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวน
ปาการปฏิบตัิ
หนาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
ไฟฟาใชในการ
อุปโภค

ยาว 240
เมตร

- - - 30,000 - การขยายเขต
ไฟฟาเพ่ิม 1
สาย

ชวยปฏิบัติหนาท่ี
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
ไฟฟาแรงต่ําใชใน
พ้ืนท่ี

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

41 โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ําพรอม
ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
สาธารณะ จากหัว
โคงบานนายพยุง –
สี่แยกนิตินัย หมูท่ี 1

เปนการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวน
ปาการปฏิบตัิ
หนาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัย

ระยะทาง
ยาว 500
เมตร ดวง
โคมไฟฟา
10 จุด

- - - 500,000 - ขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟา
สองสวาง
เพ่ิมข้ึน 1 สาย
ทาง

ชวยปฏิบัติหนาท่ี
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง

42 โครงการขยายเขต
ไฟฟา  แรงต่ํา ซอย
บานนายคูณ
(มอหลักหิน) หมูท่ี 5

เปนการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวน
ปาการปฏิบตัิ
หนาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
ไฟฟาใชในการ
อุปโภค

ระยะทาง
200 เมตร

- - - 100,000 - การขยายเขต
ไฟฟาเพ่ิม 1
สาย

ชวยปฏิบัติหนาท่ี
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
ไฟฟาแรงต่ําใชใน
พ้ืนท่ี

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 116

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

43 โครงกาขยายเขต
ไฟฟา แรงต่ําซอย
ศุภมาศฟารม
คุมปาเสยีด หมูท่ี 5

เปนการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวน
ปาการปฏิบตัิ
หนาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
ไฟฟาใชในการ
อุปโภค

ระยะทาง
ยาว 240
เมตร

- - - 240,000 - การขยายเขต
ไฟฟาเพ่ิม 1
สาย

ชวยปฏิบัติหนาท่ี
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
ไฟฟาแรงต่ําใชใน
พ้ืนท่ี

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง

44 ขยายเขตไฟฟาและ
ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
สาธารณะถนนสาย
เลียบทางรถไฟ จาก
คุมปาเสียด ถึงคุม
โรงกุลีหมูท่ี 5

เปนการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวน
ปาการปฏิบตัิ
หนาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัย

ระยะทาง
ยาวไมนอย
กวา 1,370
เมตร

- - - 540,000 - ขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟา
สองสวาง
เพ่ิมข้ึน 1 สาย
ทาง

ชวยปฏิบัติหนาท่ี
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 117

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

45 โครงการเปลี่ยนทอ
เมนทประปา ซอย
ศาลาประชาคม หมู
ท่ี 14

เพ่ือให
ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค
บริโภคอยาง
เพียงพอและ
ท่ัวถึง

ขนาดทอ
เสนผาศูนยก
ลาง 2 น้ิว
ความยาวไม
นอยกวา
600 เมตร

- - - 100,000 - ไดรับการ
ซอมแซม
ปรับปรุงใหดี
ข้ึน

ประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภคบรโิภคอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

46 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอม
อุปกรณ หมูท่ี 7

สนับสนุนการ
ดับไฟปาหรือมี
นํ้าใชอุปโภค
บริโภค

จํานวน 1
บอ

- - - 330,000 - ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค
บริโภคอยาง
ท่ัวถึง

มีแหลงนํ้าในการ
ดับไฟปาหรือมีนํ้า
อุปโภคบรโิภคอยาง
ท่ัวถึง

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

47 เปลี่ยนทอเมนท
ประปาคุมแสนสุข
ถึงคุมรมเย็น หมูท่ี 8

เพ่ือให
ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค
บริโภคอยาง
เพียงพอและ
ท่ัวถึง

ขนาดทอ
เสนผาศูนยก
ลาง 2 น้ิว
ความยาวป
ละ 1,000
เมตร

- - - 130,000 - ไดรับการ
ซอมแซม
ปรับปรุงใหดี
ข้ึน

ประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภคบรโิภคอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 118

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

48 เปลี่ยนทอเมนท
ประปาจากหนา
โรงเรียนบุญบันดาล
ฯ ถึง สามแยกบาน
นายเหรยีญ หมูท่ี
14

เพ่ือให
นํ้าประปาไหล
สะดวก
ประชาชนมีนํ้า
ใชอยางท่ัวถึง

ขนาด ø 2
น้ิว  ยาว
290 เมตร

- - - 32,000 - ไดรับการ
ซอมแซม
ปรับปรุงใหดี
ข้ึน

ประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภคบรโิภคอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

49 โครงการเปลี่ยนทอ
เมนทประปาหนา
โรงเรียน บญุบันดาล
ฯ ถึงหมูบานจัดสรร
หมูท่ี 14

เพ่ือให
นํ้าประปาไหล
สะดวก
ประชาชนมีนํ้า
ใชอยางท่ัวถึง

ขนาด ø  2
น้ิว  ยาว
1,300  เมตร

- - - 145,000 - ไดรับการ
ซอมแซม
ปรับปรุงใหดี
ข้ึน

ประชาชนมีนํ้าใช
อุปโภคบรโิภคอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

50 โครงการติดตั้งไฟฟา
สองสวางสาธารณะ
ทางเขาวัดถํ้าสบิปญ
จะ หมูท่ี 14

เพ่ือให
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา
ปลอดภัย

ระยะทาง
ยาว 200
เมตร ดวง
โคมไฟฟา 4
จุด

- - - - 50,000 การสญัจรไป
มาสะดวก
ปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการจราจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 119

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

51 โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ําพรอม
ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
สาธารณะ แยกมอ
กินดิน คุมปาเสียด
หมูท่ี 5

เปนการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวน
ปาการปฏิบตัิ
หนาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัย

ระยะทาง
ยาว 400
เมตร ดวง
โคมไฟฟา 7
จุด

- - - - 400,000 ขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟา
สองสวาง
เพ่ิมข้ึน 1 สาย
ทาง

ชวยปฏิบัติหนาท่ี
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง

52 โครงการขยายเขต
ไฟฟาคุมรักเจรญิ
หมูท่ี 8

เปนการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวน
ปาการปฏิบตัิ
หนาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
ไฟฟาใชในการ
อุปโภค

ระยะทาง
ยาว 3,000
เมตร

- - - - 3,000,000 การขยายเขต
ไฟฟาเพ่ิม 1
สาย

ชวยปฏิบัติหนาท่ี
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
ไฟฟาแรงต่ําใชใน
พ้ืนท่ี

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 120

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

53 โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ําจากหมู
ท่ี 4 – หมูท่ี 13 –
หมูท่ี 7

เพ่ือให
ประชาชนมี
ไฟฟาใชทุก
ครัวเรือน

ระยะทาง
ยาว 1,000
เมตร

- - - - 1,000,000 มีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

ประชาชนไมไฟฟา
ใชทุกครัวเรือน

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง

54 โครงการขยายเขต
ไฟฟาพรอมตดิตั้ง
ไฟฟาสองสวาง
สาธารณะ หมูท่ี 2 –
หมูท่ี 14

เพ่ือให
ประชาชนมี
ไฟฟาใชทุก
ครัวเรือน

ระยะทาง
ยาว 2,000
เมตร ดวง
โคม 40 จุด

- - - - 600,000 มีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง
และการสัญจร
ไปมาปลอดภยั
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนไมไฟฟา
ใชทุกครัวเรือน

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง

55 ขยายเขตไฟฟาแรง
ต่ําซอย คุมโรงกุลี
ซอย 5 หมูท่ี 5

เปนการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวน
ปาการปฏิบตัิ
หนาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
ไฟฟาใชในการ
อุปโภค

ระยะทาง
ยาว 250
เมตร

- - - - 100,000 การขยายเขต
ไฟฟาเพ่ิม 1
สาย

ชวยปฏิบัติหนาท่ี
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
ไฟฟาแรงต่ําใชใน
พ้ืนท่ี

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 121

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

56 ขยายเขตไฟฟาคุม
โรงกุลี ซอย 6 หมูท่ี
5

เปนการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวน
ปาการปฏิบตัิ
หนาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
ไฟฟาใชในการ
อุปโภค

จํานวน 1
สายทาง
ตามท่ี กฟภ.
ปากชอง
กําหนด

- - - - 50,000 การขยายเขต
ไฟฟาเพ่ิม 1
สาย

ชวยปฏิบัติหนาท่ี
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
ไฟฟาแรงต่ําใชใน
พ้ืนท่ี

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง

57 ขยายเขตไฟฟา คุม
โรงกุลี ซอย 1 หมูท่ี
5

เปนการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวน
ปาการปฏิบตัิ
หนาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
ไฟฟาใชในการ
อุปโภค

จํานวน 1
สายทาง
ตามท่ี กฟภ.
ปากชอง
กําหนด

- - - - 45,000 การขยายเขต
ไฟฟาเพ่ิม 1
สาย

ชวยปฏิบัติหนาท่ี
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
ไฟฟาแรงต่ําใชใน
พ้ืนท่ี

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 122

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

58 โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ําจาก
แยกวัดใหมขันติ
ธรรม – ปากทางเขา
วัดหลวงปูกวัก หมูท่ี
1

เปนการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวน
ปาการปฏิบตัิ
หนาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
ไฟฟาใชในการ
อุปโภค

ยาว 1,100
เมตร

- - - - 1,100,000 มีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการจราจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง

59 โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ําพรอม
ติดตั้งโคมไฟฟาสอง
สวางสาธารณะจาก
คุมมอหลักหิน หมูท่ี
5 – แนวเขต อบต.
ปากชอง

เปนการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวน
ปาการปฏิบตัิ
หนาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัย

ระยะทาง
ยาว 1,300
เมตร ดวง
โคมไฟฟา
20 จุด

- - - - 1,000,000 ขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟา
สองสวาง
เพ่ิมข้ึน 1 สาย
ทาง

ชวยปฏิบัติหนาท่ี
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 123

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

60 โครงการติดตั้งไฟฟา
สองสวางจากโคงไร
นายพยุง ผาสุข ถึง
แทงคนํ้า หมูท่ี 1

เปนการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวน
ปาการปฏิบตัิ
หนาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัย

ความยาว 85
เมตร

- - - - 36,000 การติดตั้ง
ไฟฟาสอง
สวางเพ่ิมข้ึน 1
สายทาง

ชวยปฏิบัติหนาท่ี
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง

61 โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ําพรอม
ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
สาธารณะ ซอยฮา
โมนี หมูท่ี 9

เพ่ือให
ประชาชนมี
ไฟฟาใชทุก
ครัวเรือน

ระยะทาง
ยาว 700
เมตร

- - - - 600,000 มีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง
และการสัญจร
ไปมาปลอดภยั
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการจราจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง

62 โครงการติดตั้งไฟฟา
สองสวางสาธารณะ
หมูท่ี 7

เพ่ือสรางความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจรไป
มาของ
ประชาชน

จํานวน 10
จุด

- - - - 50,000 การสญัจรไป
มาสะดวก
ปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสญัจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 124

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

63 โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ําพรอม
ติดตั้งโคมไฟสอง
สวาง จากมอตาทา
หมูท่ี 1 ถึงคุมแสน
สุข หมูท่ี 8

เปนการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวน
ปาการปฏิบตัิ
หนาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัย

ระยะทางไม
นอยกวา
1,000 เมตร

- - - - 320,000 ขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟา
สองสวาง
เพ่ิมข้ึน 1 สาย
ทาง

ชวยปฏิบัติหนาท่ี
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.ปาก
ชอง

64 ติดตั้งโคมไฟฟาสอง
สวางสาธารณะ คุม
ยุบใหญ หมูท่ี 15

เปนการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวน
ปาการปฏิบตัิ
หนาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัย

จํานวน 1
สายทาง

- - - - 100,000 การติดตั้ง
ไฟฟาสอง
สวางเพ่ิมข้ึน 1
สายทาง

ชวยปฏิบัติหนาท่ี
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 125

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

65 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
สาธารณะ จากบาน
คุณโอถึงบานนายอํา
พันธ หมูท่ี 15

เปนการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานสวน
ปาการปฏิบตัิ
หนาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัย

ระยะทาง
ยาวไมนอย
กวา 2,400
เมตร

- - - - 960,000 การติดตั้ง
ไฟฟาสอง
สวางเพ่ิมข้ึน 1
สายทาง

ชวยปฏิบัติหนาท่ี
เจาหนาท่ีในการ
ดูแลผืนปาและมี
แสงสวางสราง
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง/
กฟภ.

66 โครงการเจาะบอ
บาดาลพรอมติดตั้ง
อุปกรณ คุมคอก
แพะ หมูท่ี 1

เพ่ือให
ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค
บริโภคอยาง
เพียงพอท่ัวถึง
หรือเปนแหลง
นํ้าใชดับไฟปา

จํานวน 1
แหง

- - - - 330,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

เพ่ิมการสงนํ้าจาก
บอบาดใหมีความ
แรงและระยะไกล
มากข้ึน

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

67 โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมติดตั้ง
อุปกรณและถังแชม
เปญ หมูท่ี 2

เพ่ือให
ประชาชนมีนํ้า
อุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ
ท่ัวถึง

จํานวน 1
ชุด

- - - - 660,000 ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค
บริโภคอยาง
ท่ัวถึง

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ
ท่ัวถึง

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

68 โครงการกอสราง
ระบบประปา
หมูบาน พรอม
อุปกรณ พรอมถัง
แชมแปญ และวาง
ทอสงนํ้า หมูท่ี 1

เพ่ือให
ประชาชนมีนํ้า
อุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ
ท่ัวถึง

จํานวน 1
บอ

- - - - 1,000,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

เพ่ิมการสงนํ้าจาก
บอบาดใหมีความ
แรงและระยะไกล
มากข้ึน

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

69 โครงการขยายเขต
ประปาหมูบานจาก
บานนายขาว – ไร
นายลัด หมูท่ี 14

เพ่ือให
ประชาชนมีนํ้า
อุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ
ท่ัวถึง

ระยะทาง
240 เมตร

- - - - 40,000 ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค
บริโภคอยาง
ท่ัวถึง

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ
ท่ัวถึง

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

70 โครงการขยายเขต
ประปาหมูบาน ซอย
บานนายทองเหมาะ
หมูท่ี 1

เพ่ือให
ประชาชนมีนํ้า
อุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ
ท่ัวถึง

ขนาด
ทอพีวีซี
2 น้ิว
ระยะทาง
รวม 524
เมตร

- - - - 67,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ
ท่ัวถึง

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

71 เปลี่ยนทอเมนท
ประปาคุมโรงกุลี หมู
ท่ี 5

เพ่ือให
ประชาชนมีนํ้า
อุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ
ท่ัวถึง

ทอพีวีซี
เสนผาศูนยก
ลาง 2 น้ิว
ระยะทาง
1,000 เมตร

- - - - 150,000 ไดรับการ
ซอมแซม
ปรับปรุงใหดี
ข้ึน

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

72 กอสรางถังเก็บนํ้า
แทงคปูน ขนาด
ความจุ 23 ลบ.ม.
หมูท่ี 5

ใชกักเก็บนํ้าจาก
บอบาดาล

จํานวน 1
แหง

- - - - 80,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

เพ่ิมแรงดันนํ้าให
ไหลแรงและ
ระยะไกลมากข้ึน

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

73 เปลี่ยนทอเมนท
ประปาเปน Ø 2 น้ิว
ซอยบานนายวงษ
เกษม ถึงบานนาย
สมพงษ หมูท่ี 5

เพ่ือให
ประชาชนมีนํ้า
ใชอยางเพียงพอ
และท่ัวถึง

ยาว 172
เมตร

- - - - 13,000 ไดรับการ
ซอมแซม
ปรับปรุงใหดี
ข้ึน

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

74 โครงการเจาะบอ
บาดาล พรอมติดตั้ง
ถังแชมเปญ หมูท่ี
14

เพ่ือให
ประชาชนมีนํ้า
ใชเพ่ือการอุปโค
และบรโิภค

จํานวน 1
แหง

- - - - 800,000 ประชาชนมีนํ้า
ใชอุปโภค
บริโภคอยาง
ท่ัวถึง

ประชาชนมีนํ้าใช
เพ่ือการอุปโคและ
บริโภค

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

75 เปลี่ยนทอเมนท
ประปาจากศาลา
ประชาคม – บาน
นายชด หมูท่ี 14

เพ่ือให
ประชาชนมีนํ้า
ใชเพ่ือการอุปโค
และบรโิภค

ทอพีวีซี
เสนผาศูนยก
ลาง 2 น้ิว
ยาว 450
เมตร

- - - - 60,000 ไดรับการ
ซอมแซม
ปรับปรุงใหดี
ข้ึน

ประชาชนมีนํ้าใช
เพ่ือการอุปโคและ
บริโภค

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

รวม 75 โครงการ 10,480,000 10,480,000 11,885,000 13,337,000 23,091,000



แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลตําบลสีมามงคล อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 ติดตั้งปายจราจร สัญญาณ
จราจร เครื่องหมายจราจร
ปายเตือน ปายบังคับ

เพ่ือแนะนํา เตือน
และบังคับการจราจร

จํานวนปละไม
นอยกวา 2 ปาย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ
50 ของ
เปาหมาย

เกิดการ
แนะนํา เตือน
และบังคับ
การจราจรมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

2 ติดตั้งปายหมูบาน,ปาย
ถนน,ปายซอย

เพ่ือความสวยงาม
เปนระเบียบเรียบรอย

จํานวน 10
หมูบาน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ดําเนินกา
รทุก
หมูบาน

หมูบานมี
ความสวยงาม
เปนระเบียบ
เรียบรอย

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางสายเลียบทาง
รถไฟ บานซับตะเคียน หมู
ท่ี 10 ถึงคุมมอหลักหิน
หมูท่ี 5

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
ปละ 1,000 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

4 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางสายซับ
ตะเคียน หมูท่ี 10 ถึงคุม
ถํ้าเตาพัฒนา หมูท่ี 15

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
ปละ 1,000 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

5 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางจากสามแยก
คุมปาหิน หมูท่ี 15 – คุม
รักเจรญิ หมูท่ี 8

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
ปละ 2,750 เมตร

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

6 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนแอสฟลตติก
คอนกรีตถนนสายหนา
โรงเรียนบุญบันดาลฯ บาน
ชลประทาน หมูท่ี 14
ตําบลกลางดง เช่ือมกับ
บานวงษเกษตร (ฟารมไก
ชนมหาลาภ) ตําบลหนอง
นํ้าแดง อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือซอมแซมปรับปรุง
ถนนท่ีชํารุดใหอยู
สภาพเดิมและ
ประชาชนสัญจรไป-มา
มีสะดวกความ
ปลอดภัย

กวาง 6 เมตร
ยาว ปละ 2,000
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
กอสรางรวมไม
นอยกวา 12,000
ตารางเมตร

- 5,400,000 - 5,400,000 - ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

ถนนไดรับการ
ซอมแซม
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

7 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต ถนนสายบาน
ปางอโศก หมูท่ี 1 ถึง บาน
หนองเครือคต หมูท่ี 8

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 6 เมตร ยาว
ปละ 2,000 เมตร

5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

8 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางสายหนา
ศาลาประชาคม บานบญุ
บันดาล หมูท่ี 2 - บาน
ชลประทาน หมูท่ี 14

เพ่ือใหประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา มีความ
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนน

กวาง 5 เมตร ยาว
ปละ1,500 เมตร

3,400,000 - 3,400,000 - 3,400,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

ถนนไดรับการ
ซอมแซม
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

9 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยาง สายคุมปา
เสียด บานปางแจง หมูท่ี 5
ตําบลกลางดง เช่ือมกับ
บานซับนํ้าเย็น ตําบลปาก
ชอง อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

-ดําเนินการป พ.ศ.
2566
ถนนกวาง 5 เมตร
ยาว 600 เมตร
-ดําเนินการป พ.ศ.
2568 ถนนกวาง
1,300 เมตร

1,400,000 - 2,900,000 - - ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

10 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลต ติ
กคอนกรีต บาน
ชลประทาน หมูท่ี 14
ตําบลกลางดง เช่ือมกับ
บานวงศเกษตร (วัดวงศ
เกษตร) ตําบลหนองนํ้า
แดง อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือกอสรางถนนท่ี
ชํารุดใหอยูสภาพท่ีดี
ข้ึนและประชาชน
สัญจรไป-มามีสะดวก
ความปลอดภัย

ถนนกวาง 6 เมตร
จํานวน 2 ชวง
ชวงท่ี 1 ระยะทาง
ยาว 150 เมตร
ชวงท่ี 2 ระยะทาง
ยาว 320 เมตร

1,300,000 - - - - ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป-
มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

11 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนแอสฟลติกคอนกรตี
บานเขาพระ หมูท่ี 9 –
บานบุญบันดาล หมูท่ี 2

เพ่ือซอมแซมปรับปรุง
ถนนท่ีชํารุดใหอยู
สภาพเดิมและ
ประชาชนสัญจรไป-มา
มีสะดวกความ
ปลอดภัย

จํานวน 2 ชวง
ถนนกวาง 6 เมตร
ความยาวรวมไม
นอยกวา 3,500
เมตร

10,000,000 - - - ได
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

ถนนไดรับการ
ซอมแซม
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

12 โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลติกคอนกรตี ถนนสาย
คูขนานทางดวนพิเศษ
บานบุญบันดาล หมูท่ี 2

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

จํานวน 2 ชวง
ถนนกวาง 6 เมตร
ความยาวรวมไม
นอยกวา 1,900
เมตร

6,000,000 - - - ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

ถนนไดรับการ
ซอมแซม
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

13 โครงการกอสรางถนน
คสล. ซอยบานนายเท่ียง
หมูท่ี 9

เพ่ือใหประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา ปลอดภัย

กวาง 3.50 เมตร
ยาว 300 เมตร

1,000,000 - - - - ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การจราจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

14 ติดตั้งไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ซอย 6 คุมโรง
กุลี หมูท่ี 5

เพ่ือเปนการสนับสนุน
การดําเนินงานสวนปา
การปฏิบัตหินาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการดูแล
ผืนปา และมีแสงสวาง
สรางความปลอดภัย
ใหกับประชาชน

จํานวน 2 ชุด - 60,000 - - - รอยละ
100 ของ
เปาหมาย

สนับสนุนการ
ดําเนินงาน
สวนปา การ
ปฏิบัติหนาท่ี
ของเจาหนาท่ี
ในการดูแลผืน
ปา และมีแสง
สวางสราง
ความ
ปลอดภัย

ประชาคม
หมูบาน

ติดตั้งไฟ
ถนน
พลังงาน
แสงอาทิตย
ซอย 6 คุม
โรงกุลี หมู
ท่ี 5

15 ติดตั้งไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย คุมปาเสียด
ถึงคุมโรงกุลี หมูท่ี 5

เพ่ือเปนการสนับสนุน
การดําเนินงานสวนปา
การปฏิบัตหินาท่ีของ
เจาหนาท่ีในการดูแล
ผืนปา และมีแสงสวาง
สรางความปลอดภัย
ใหกับประชาชน

ระยะทางไมนอย
กวา 2,100 เมตร

- 2,000,000 - - - รอยละ
50 ของ
เปาหมาย

ถนนมีแสง
สวาง และ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสินใน
การสญัจรไป-
มา

ประชาคม
หมูบาน

ติดตั้งไฟ
ถนน
พลังงาน
แสงอาทิตย
คุมปาเสียด
ถึงคุมโรง
กุลี หมูท่ี 5
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

17 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
พลังงานแสงอาทิตย จาก
หมูท่ี 2 ถึงหมูท่ี 14

เพ่ือใหประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินในการ
สัญจรไป-มา

1 สายทาง - 500,000 - - - รอยละ
100 ของ
เปาหมาย
ท่ีไดรับ
การ
ดําเนินกา
ร

ถนนมีแสง
สวาง และ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสินใน
การสญัจรไป-
มา

ประชาคม
หมูบาน

ติดตั้งไฟฟา
สองสวาง
พลังงาน
แสงอาทิตย
จากหมูท่ี 2
ถึงหมูท่ี 14

18 โครงการซอมแซมถนนหิน
คลุก ซอยบานนางแตว
หมูท่ี 15

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
900 เมตร

- 200,000 - - - ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 137

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

19 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยบานนาย
วัฒน หมูท่ี 2

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 3.50
เมตร ยาว 85.00
เมตร หนา 0.15
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา
297.50 ตาราง
เมตร

- 120,000 - - - ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

20 ติดตั้งไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ซอยบานนาง
อาภรณ หมูท่ี 4

เพ่ือใหประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินในการ
สัญจรไป-มา

จํานวน 1 ชุด - 30,000 - - - รอยละ
100 ของ
เปาหมาย
ท่ีไดรับ
การ
ดําเนินกา
ร

ถนนมีแสง
สวาง และ
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสินใน
การสญัจรไป-
มา

ประชาคม
หมูบาน

ติดตั้งไฟ
ถนน
พลังงาน
แสงอาทิตย
ซอยบาน
นาง
อาภรณ
หมูท่ี 4



แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

21 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยาง ซอยบาน
ผูใหญ ไพบรูณ หมูท่ี 15

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
600 เมตร

- - 700,000 - - ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

22 กอสรางถนนหินคลุก ซอย
อาชา หมูท่ี 15

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง  4 เมตร
ยาว  220  เมตร
หนา 0.20 เมตร มี
พ้ืนท่ีกอสรางรวม
ไมนอยกวา 880
ตารางเมตร

- - 100,000 - - ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

23 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บานนางพิบูรณ พวงมาลยั
หมูท่ี 4

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 4
เมตร ยาว 125
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพ้ืนท่ี
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา
500 ตารางเมตร

- - 200,000 - ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

24 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนหินคลุกจากถนน
คูขนานรถไฟ ถึงไรนายบุญ
ถาย หมูท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
320 เมตร

- - 250,000 - - ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

25 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนหินคลุก ซอยบานนาง
กําไล สุขเกษม (บานเลขท่ี
305) ถึงถนนเลี่ยงเมือง
หมูท่ี 15

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 4 เมตร ยาว
450 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีซอมแซม
ปรับปรุงไมนอย
กวา 1,800 ตร.ม.

- - 270,000 - - ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

26 โครงการกอสรางถนน
คสล.ซอยบานนายเด็ด หมู
ท่ี 14

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

กวาง 4 เมตร ยาว
80 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีกอสรางไม
นอยกวา 320
ตร.ม.

- - 142,000 - - ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

27 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางซอยบานสวน
ซอย 1 หมูท่ี 1

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

กวาง 2.50 เมตร
ยาว 70 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี
ซอมแซมปรับปรุง
ไมนอยกวา 175
ตร.ม.

- - 70,000 - - ไดกอสราง
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีความสะดวก
ในการสัญจร
และลดความ
เสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุ

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

28 ปรับปรุงรองระบายนํ้า
บริเวณทางโคง (บานคุณ
รัก) ถนนสายบานกลางดง-
วัดพระขาว หมูท่ี 7

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

ความยาวรอง
ระบายนํ้าไมนอย
กวา 20 เมตร

- - 30,000 - - ดําเนินกา
รรอยละ
100 ของ
เปาหมาย

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป-
มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

29 ติดตั้งการดเลนบริเวณทาง
โคง (บานคุณรัก)  ถนน
สายบานกลางดง-วัดพระ
ขาว หมูท่ี 7

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

ความยาวไมนอย
กวา 20 เมตร

- - 12,000 - - ดําเนินกา
รรอยละ
100 ของ
เปาหมาย

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป-
มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 141

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

30 โครงการกอสรางถนนหิน
คลุก ซอยจอนนอนไร หมู
ท่ี 9

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 4
เมตร ยาว 260
เมตร หนา 0.20
เมตร หรือพ้ืนท่ี
กอสรางถนนไม
นอยกวา 1,040
ตารางเมตร

- - 150,000 - - ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

31 โครงการกอสรางถนน
คสล. ซอยไรผูการเสริฐ
หมูท่ี 9

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

กวาง 3 เมตร ยาว
310 เมตร หนา
0.15 เมตร

- - - 600,000 - ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

32 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลติกส
คอนกรีตซอยบานนาย
นิยม รมจําปา หมูท่ี 3

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

กวาง 5 เมตร ยาว
240 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีกอสรางไม
นอยกวา 1,200
ตร.ม.

- - - 600,000 - ไดกอสราง
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีความสะดวก
ในการสัญจร
และลดความ
เสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุ

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

33 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนน ลาดยางจากบานนาย
ยวน เพ็ชรพล ถึงบาน
นายธวิทย ตันสูงเนิน หมูท่ี
8

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
2,300 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีซอมแซม
ปรับปรุงไมนอย
กวา 11,500 ตร.
ม.

- - - 4,000,000 - ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

34 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลสติก
คอนกรีต คุมปาเสียด หมู
ท่ี 5

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
850 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีซอมแซม
ปรับปรุงไมนอย
กวา 4,250 ตร.ม.

- - - 1,500,000 - ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

35 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลสติก
คอนกรีต คุมชลประทาน
หมูท่ี 5

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
720 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีซอมแซม
ปรับปรุงไมนอย
กวา 3,600 ตร.ม.

- - - 1,300,000 - ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 143

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

36 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางดวยแอสฟลส
ติกคอนกรีต ซอยบานนาย
สายชล หมูท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
235 เมตร พรอม
วางทอระบายนํ้า
จํานวน 1 จุด หรือ
มีพ้ืนท่ีซอมแซม
ปรับปรุงไมนอย
กวา 1,175 ตร.ม.

- - - 420,000 - ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

37 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางดวยแอสฟลส
ติกคอนกรีต จากแยกนภา
ชัยเทพ ถึงซอยบานนาย
สายชล หมูท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
418 เมตร พรอม
วางทอระบายนํ้า
จํานวน 1 จุด หรือ
มีพ้ืนท่ีซอมแซม
ปรับปรุงไมนอย
กวา 2,090 ตร.ม.

- - - 750,000 - ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

38 ซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางคุมปาสัก
บานปางอโศก หมูท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

1 สายทาง - - - 500,000 - ได
ซอมแซม
ปรับปรุง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สายทาง

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 144

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

39 กอสรางถนน คสล.ซอย
เพ่ิมทรัพย 11 หมูท่ี 14

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

ชวงท่ี 1 กวาง 5
เมตร ยาว 29
เมตร ชวงท่ี 2
กวาง 4 เมตร ยาว
50 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีกอสรางรวม
ไมนอยกวา 345
ตารางเมตร

- - - 200,000 - ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สายทาง

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป-
มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

40 ซอมแซมปรับปรุงถนนหิน
คลุกจากแท็งกนํ้าคุมปาสัก
ถึงบานนายเฉลา หมูท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

ขนาดกวาง 4.00
เมตร ยาว 160
เมตร

- - - 65,000 - ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

41 ติดตั้งการดเลนถนนชวง
ทางโคงไรภสูวาง หมูท่ี 4

เพ่ือปองกันและลด
อุบัติเหตุจากการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน

ความยาวรวมไม
นอยกวา 20 เมตร

- - - 25,000 - ดําเนินกา
รรอยละ
100 ของ
เปาหมาย

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป-
มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 145

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

42 ซอมแซมปรับปรุงทอ
ระบายนํ้า คุมเขาแผนท่ี
หมูท่ี 8

เพ่ิมการระบายนํ้า ลด
นํ้าทวมขังหรือกัดเซาะ
ถนน

จํานวน 1 จุด - - - 30,000 - ดําเนินกา
รรอยละ
100 ของ
เปาหมาย

เพ่ิมการ
ระบายนํ้า ลด
นํ้าทวมขังหรือ
กัดเซาะถนน

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

43 ติดตั้งการดเลนบริเวณแยก
บานนายระธีกรณ สามคุม
ทิม หมูท่ี 10

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

ความยาวรวมไม
นอยกวา 60 เมตร

- - - 160,000 - ดําเนินกา
รรอยละ
100 ของ
เปาหมาย

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป-
มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

44 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยาง จากบานนาง
แตว ถึงบานนายมนู หมูท่ี
14

เพ่ือความสะดวกใน
การสญัจร และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กวาง 5 เมตร ยาว
850 เมตร

- - - 500,000 - ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีความสะดวก
ในการสัญจร
และลดความ
เสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุ

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 146

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

45 โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกซอยบานนายสวัสดิ์
สุดละออง หมูท่ี 2

เพ่ือความสะดวกใน
การสญัจร และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

จํานวน 1 สาย - - - - 80,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีความสะดวก
ในการสัญจร
และลดความ
เสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุ

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

46 โครงการกอสรางถนนหิน
คลุก ซอยบานนางริ้ว หมูท่ี
4

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 3
เมตร ยาว 120
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือกอสราง
ถนนหินคลุกไม
นอยกวา 360
ตารางเมตร

- - - - 40,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 147

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

47 โครงการซอมแซมปรับปรุง
รางระบายนํ้า บริเวณบาน
นายประเทือง หมูท่ี 10

เพ่ือใหนํ้าไหลได
สะดวกลดการกัดเซาะ
ดิน

เทคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก (เทคอนกรตี
ตามความลาด
เอียง) กวาง 3
เมตร ยาว 100
เมตร หนา 0.10
เมตร หรือพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตไมนอย
กวา 300  ตาราง
เมตร

- - - - 100,000 ไดรับการ
ซอมแซม
ปรับปรงุ
ใหดีข้ึน

นํ้าไหลได
สะดวกลดการ
กัดเซาะดิน

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

48 กอสรางถนนหินคลุกซอย
ซับตะเคยีนใต 1 หมูท่ี 10

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

ขนาดกวาง 3.00
เมตร ยาว 215
เมตร  หนา 0.20
เมตร  หรือพ้ืนท่ี
กอสรางถนนหิน
คลุกไมนอยกวา
645 ตารางเมตร

- - - - 80,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 148

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

49 กอสรางถนนหินคลุก ซอย
ซับตะเคยีนใต 2 หมูท่ี 10

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

ขนาดกวาง 4.00
เมตร ยาว 250
เมตร  หนา 0.20
เมตร  หรือพ้ืนท่ี
กอสรางถนนหิน
คลุกไมนอยกวา
1,000 ตารางเมตร

- - - - 110,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

50 กอสรางถนนหินคลุกซอย
ซับตะเคยีนใต 3 หมูท่ี 10

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

ขนาดกวาง 3.00
เมตร ยาว 130
เมตร  หนา 0.15
เมตร  หรือพ้ืนท่ี
กอสรางถนนหิน
คลุกไมนอยกวา
390 ตารางเมตร

- - - - 50,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

51 กอสรางถนนหินคลุกซอย
ซับตะเคยีนใต 4 หมูท่ี 10

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

ขนาดกวาง 4.00
เมตร ยาว 155
เมตร หนา 0.20
เมตร   หรือพ้ืนท่ี
กอสรางถนนหิน
คลุกไมนอยกวา
620 ตารางเมตร

- - - - 90,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 149

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

52 กอสรางถนนหินคลุกซอย
ซับตะเคยีนใต 5 หมูท่ี 10

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

ขนาดกวาง 3.00
เมตร ยาว 85
เมตร หนา 0.20
เมตร   หรือพ้ืนท่ี
กอสรางถนนหิน
คลุกไมนอยกวา
255 ตารางเมตร

- - - - 45,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

53 กอสรางถนนหินคลุกซอย
ซับตะเคยีนใต 6 หมูท่ี 10

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

ขนาดกวาง 3.00
เมตร ยาว 135
เมตร หนา 0.20
เมตร   หรือพ้ืนท่ี
กอสรางถนนหิน
คลุกไมนอยกวา
405 ตารางเมตร

- - - - 45,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

54 กอสรางถนนลาดยางแบบ
เคฟซีลจากบานนายกอง
ถึงบานนางสมใจ หมูท่ี 15

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5.00 เมตร
ยาว 180 เมตร
หรือพ้ืนท่ีกอสราง
ถนนลาดยางเคฟ
ซีลไมนอยกวา
900 ตารางเมตร

- - - - 165,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 150

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

55 กอสรางถนนหินคลุกคุม
โรงกุลี  ซอย 1 หมูท่ี 5

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

ขนาดกวาง 3.00
เมตร ยาว 260
เมตร หนา 0.20
เมตร หรือพ้ืนท่ี
กอสรางถนนหิน
คลุกไมนอยกวา
780  ตารางเมตร

- - - - 85,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

56 กอสรางถนนลาดยางแบบ
เคฟซีล จากสามแยกนาย
สมบูรณ  ถึง สามแยกบาน
นายสาทร หมูท่ี 8

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

ขนาดกวาง 5.00
เมตร ยาว 260
เมตร หรือพ้ืนท่ี
กอสราง
ถนนลาดยางแบบ
เคฟซีลไมนอยกวา
1,300 ตารางเมตร

- - - - 240,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

57 กอสรางถนนหินคลุก จาก
สามแยกนายสมบูรณ ถึง
สามแยกบานนายสาทร
หมูท่ี 8

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

ขนาดกวาง 5.00
เมตร ยาว 260
เมตร หนา 0.20
เมตร หรือพ้ืนท่ี
กอสรางหินคลุก
ไมนอยกวา 1,300
ตารางเมตร

- - - - 150,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 151

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

58 กอสรางถนนหินคลุกจาก
บานนายไพโรจน หมูท่ี 8

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

ขนาดกวาง 4.00
เมตร ยาว 1,150
เมตร หนา 0.20
เมตร หรือพ้ืนท่ี
กอสรางถนนหิน
คลุกไมนอยกวา
4,600 ตารางเมตร

- - - - 450,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

59 กอสรางศาลา
อเนกประสงค คุมบานใหม
นํ้าพุ หมูท่ี 10

เพ่ือใชเปนอาคาร
อเนกประสงคในชุมชน

กวาง 8.00 เมตร
ยาว 19.00 เมตร
หรือพ้ืนท่ีกอสราง
ศาลา
อเนกประสงคไม
นอยกวา 57
ตารางเมตร

- - - - 450,000 จํานวน 1
หลัง

มีอาคาร
อเนกประสงค
ในชุมชนใชทํา
กิจกรรมตางๆ

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

60 กอสรางรางระบายนํ้าบาน
นายสมบรูณ ถึง บานนาง
ลี หมูท่ี 15

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 0.30  เมตร
ยาว  220  เมตร
ลึก 0.40 เมตร

- - - - 100,000 มีราง
ระบายนํ้า
เพ่ิมข้ึน 1
เสนทาง

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 152

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

61 โครงการกอสรางถนน
คสล. จากไรนายเสวก ถึง
บานนายบุญสืบ นิจจะ ถึง
บานนายนพรัตน หมูท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 3.50 เมตร
ยาว 700 เมตร
หนา 0.15 เมตร

- - - - 1,350,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

62 กอสรางถนนลาดยางแยก
บานผูชวยฯ สําราญ ถึง
บานนายณรงคศักดิ์ หมูท่ี
8

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
170 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีรวมไมนอย
กวา 850 ตร.ม.

- - - - 350,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

63 กอสรางถนนลาดยางซอย
บานนายจํารสั กํามนัส หมู
ท่ี 15

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
400 เมตร

- - - - 500,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 153

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

64 กอสรางถนนลาดยางซอย
แกวมงักร (ขางซอย
กรุงเทพ) หมูท่ี 15

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
410 เมตร

- - - - 500,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

65 กอสรางถนนหินคลุกจาก
บานนายแหยม ถึงสวนคํา
มาลา หมูท่ี 8

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 4 เมตร ยาว
1,200 เมตร
พรอมลงทอ
ระบายนํ้า
เสนผาศูนยกลาง
1.00 เมตร
จํานวน 10 ทอน

- - - - 650,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

66 กอสรางถนนหินคลุกหลัง
สวนครั่ง ถึงบานนายชาญ
หมูท่ี 15

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
2,300 เมตร

- - - - 1,600,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 154

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

67 โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกจากบานนายประสงค
– บานหัวโกรก หมูท่ี 15

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5.00 เมตร
ยาว 1,700 เมตร
หนา 0.20 เมตร
หรือพ้ืนท่ีกอสราง
ถนนรวมไมนอย
กวา 8,500 ตาราง
เมตร หนา 0.15
เมตร

- - - - 900,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

68 โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกซอยบานโนนตาโล
หมูท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 4 เมตร ยาว
700 เมตร หนา
0.20 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีกอสรางถนน
ไมนอยกวา 2,800
ตารางเมตร

- - - - 370,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 155

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

69 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนหินคลุกซอยผาสุข
หมูท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

-กวาง 4 เมตร
ยาว 300 เมตร
หนา 0.20 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี
ซอมแซมปรับปรุง
ถนนไมนอยกวา
1,200 เมตร
-วางทอระบายนํ้า
คอนกรีต Ø 0.60
เมตร ยาว 1 เมตร
จํานวน 10 ทอน

- - - - 180,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

70 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนหินคลุก จากหนาเงิน
รอยฟารม เช่ือมตอถนน
สายมอหลักหิน หมูท่ี 5

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 4 เมตร ยาว
400 เมตร หนา
0.20 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีซอมแซม
ปรับปรุงถนนไม
นอยกวา 1,600
ตารางเมตร

- - - - 230,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 156

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

71 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนหินคลุกซอยถัง
ประปา คุมเข่ือนใหม หมูท่ี
5

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 4 เมตร ยาว
500 เมตร หนา
0.20 เมตร หรือมี
พ้ืนซอมแซม
ปรับปรุงถนนไม
นอยกวา 2,000
ตารางเมตร

- - - - 270,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

72 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลสติ
กคอนกรีต ซอยชูประเทศ
หมูท่ี 7

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

กวาง 6 เมตร ยาว
1,000 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีกอสรางไม
นอยกวา 6,000
ตารางเมตร

- - - - 2,500,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

73 โครงการกอสรางถนน
คสล. ซอยบานนายถวัลย
(คุมปาสัก) หมูท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

จํานวน 1 แหง - - - - 100,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 157

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

74 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าหนาบานคณุ
เกษร โนนคลอ ผานหนา
บานนายนอย เช่ือมตอรอง
นํ้าเดิม หมูท่ี 1

เพ่ือชวยระบายนํ้าท้ิง
จากครัวเรือน

ความยาว 122
เมตร

- - - - 250,000 มีราง
ระบายนํ้า
เพ่ิมข้ึน 1
เสนทาง

มีรองระบาย
นํ้าท้ิงจาก
เครือเรือน

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

75 โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกทางโคงไรนายพยุง
ผาสุข ถึงฝายนํ้าลน ไรนาง
สมพิศ ผิวละออ หมูท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 6 เมตร ยาว
380 เมตร หนา
0.15 เมตร

- - - - 198,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

76 กอสรางถนนหินคลุกจาก
หนาศาลาประชาคม หมูท่ี
7 ถึงหมูท่ี 13

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

กวาง 2.50 เมตร
ยาว 235 เมตร
หนา 0.15 เมตร

- - - - 52,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 158

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

77 กอสรางถนนหินคลุกคุม
โรงกุลี ซอย 6 หมูท่ี 5

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 3 เมตร ยาว
165 เมตร หนา
0.15 เมตร

- - - - 43,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

78 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง คุมปาหิน –
บานลุงหลอด หมูท่ี 15

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

จํานวน 1 สาย - - - - 1,000,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

79 โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกซอยบานนายสํารวย
ศรีทอง หมูท่ี 15

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
900 เมตร หนา
0.15 เมตร

- - - - 450,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 159

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

80 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง จากสามแยก
วัดใหมขันติธรรม – สาม
แยกตนไทร หมูท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
750 เมตร พรอม
วางทอระบายนํ้า
คสล.
เสนผาศูนยกลาง
0.60 เมตร ทอ 8
ทอน จํานวน 1
จุด

- - - - 1,100,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

81 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางจากยุบใหญ
– หัวโกรก หมูท่ี 15

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 6 เมตร ยาว
1,000 เมตร

- - - 1,800,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

82 โครงการกอสรางถนน
ลาดยางจากสามแยกคุม
ถํ้าเตา หมูท่ี 15 – คุมรวม
ใจ หมูท่ี 8

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
2,500 เมตร

- - - - 3,750,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 160

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

83 โครงการกอสรางถนนหิน
คลุก ซอยวัดหลวงปูกวัก
หมูท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
450 เมตร หนา
0.15 เมตร

- - - - 288,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

84 โครงการกอสรางถนนหิน
คลุก ชวงบานนายชาญถึง
ถนนลาดยางกลุมถํ้าเตา
พัฒนา หมูท่ี 15

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
1,250 เมตร

- - - - 90,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

85 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง ซอยบาน
ผูชวยมงคล
วงษสุบรรณ หมูท่ี 4

เพ่ือใหประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา ปลอดภัย

กวาง 5 เมตร ยาว
230 เมตร

- - - - 340,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การจราจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 161

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

86 โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกจากไรนายพิม ภสูีดิน
– ไรนายจรัญ วนสันเทียะ
หมูท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
450 เมตร

- - - - 250,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

87 โครงการกอสรางถนนหิน
คลุก จากสี่แยกนิตินัย –
บานนายสังวน หมูท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
500 เมตร

- - - - 300,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

88 โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกซอยบานหมอเท คุม
โรงกุลี หมูท่ี 5

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 4 เมตร ยาว
250 เมตร หนา
0.15 เมตร

- - - - 100,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

89 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางคุมปายอ  หมู
ท่ี 8

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
1,350 เมตร

- - - - 2,000,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

90 โครงการวางทอระบายนํ้า
ซอยสี่แยกแกะพระ หมูท่ี
5

เพ่ือเพ่ิมการระบายนํ้า
ไดดยีิ่งข้ึน และลดการ
กัดเซาะของถนน

ยาวรวม  85
เมตร วางทอ ø
0.30 x 1.00 เมตร

- - - - 80,000 รอยละ
100 ของ
เปาหมาย

ลดการทวมขัง
ของนํ้าท้ิงจาก
จากครัวเรือน

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

91 โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกซอยไรนายประสิทธ์ิ
หมูท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
450 เมตร

- - - - 225,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

92 โครงการกอสรางทาง
ระบายนํ้าจากศาลา
อเนกประสงค – บานนาง
ฝน หมูท่ี 1

เพ่ือเพ่ิมการระบายนํ้า
ปองกันนํ้าทวมขัง

กวาง 0.50 เมตร
ยาว 800 เมตร

- - - - 2,000,000 มีราง
ระบายนํ้า
เพ่ิมข้ึน 1
เสนทาง

นํ้าไมทวมขัง ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

93 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าจากโรงเรียน
เบทาโกร ผานหนาบาน
นายฉิ่ง ลํารางสาธารณะ
หมูท่ี 1

เพ่ือเพ่ิมการระบายนํ้า
ปองกันนํ้าทวมขัง

กวาง 0.80 เมตร
ยาว 300 เมตร
ลึก 1 เมตร

- - - - 900,000 มีราง
ระบายนํ้า
เพ่ิมข้ึน 1
เสนทาง

ลดการทวมขัง
ของนํ้าฝนและ
นํ้าท้ิงจาก
ครัวเรือน

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

94 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าพรอมฝาปด
คสล. รอบศาลา
อเนกประสงค หมูท่ี 1

เพ่ือเพ่ิมการระบายนํ้า
ปองกันนํ้าทวมขัง

กวาง 0.30 เมตร
ยาว 108 เมตร
ลึก 0.30 เมตร

- - - - 300,000 มีราง
ระบายนํ้า
เพ่ิมข้ึน 1
เสนทาง

ลดการทวมขัง
ของนํ้าฝน

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

95 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง  ซอยไร
กํานัน หมูท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
600 เมตร พรอม
วางทอระบายนํ้า
เสนผาศูนยกลาง
0.80 เมตร
จํานวน 1 จุด

- - - - 900,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

96 โครงการกอสรางถนน
คสล. ซอยโชคชัย หมูท่ี 5

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 3.50 เมตร
ยาว 167 เมตร
หนา 0.12 เมตร

- - - - 300,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

97 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้ารอบหมูบาน หมู
ท่ี 5

เพ่ือเพ่ิมการระบายนํ้า
ปองกันนํ้าทวมขัง

ระยะทางไมนอย
กวา 4,000 เมตร

- - - - 1,500,000 มีราง
ระบายนํ้า
เพ่ิมข้ึน 1
เสนทาง

นํ้าไมทวมขัง ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

98 โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกแยกมอกินดิน คุมปา
เสียด  หมูท่ี 5

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 4 เมตร ยาว
400 เมตร วางทอ
ระบายนํ้า 1 จุด

- - - - 200,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

99 โครงการติดตั้งรั้วเหล็ก
ศาลาอเนกประสงค คุมปา
เสียด หมูท่ี 5

เพ่ือความสะอาด เปน
ระเบียบเรียบรอย

ยาว 35 เมตร - - - - 60,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ใหดียิ่งข้ึน

มีความสะอาด
เปนระเบียบ
เรียบเรียบรอย

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

100 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนน คสล. ซอยบานสวน
ซอย 2  หมูท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 3 เมตร ยาว
105 เมตร หนา
0.12 เมตร

- - - - 140,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

101 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยาง ซอยบาน
สวนซอย 3  หมูท่ี 1

เพ่ือใหประชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา มีความ
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนน

กวาง 5 เมตร ยาว
76 เมตร

- - - - 90,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การจราจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

102 โครงการกอสรางถนนหิน
คลุก ซอยเขาไรดอกเตอร
– บานนายกวง หมูท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
900 เมตร หนา
0.15 เมตร พรอม
วางทอ 0.8x1
เมตร จาํนวน 8
ทอน

- - - - 580,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

103 โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกจากสี่แยกตนไทร -
วัดหลวงปูกวัก หมูท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
500 เมตร หนา
0.15 เมตร

- - - - 300,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

104 กอสรางถนนหินคลุกซอย
ทองสวัสดิ์ฟารม (ตอจาก
ฝายชลประทาน) หมูท่ี 5

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
500 เมตร หนา
0.15

- - - - 300,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

105 กอสรางถนน คสล. เช่ือม
ระหวางหมูท่ี 4 หมูท่ี 13
หมูท่ี 7

เพ่ือความสะดวกใน
การสญัจร และลด
อุบัติเหตุ

กวาง 3 เมตร ยาว
1,000 เมตร

- - - - 1,440,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การจราจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

106 กอสรางถนน คสล.จาก
บริเวณถังนํ้าหมูบาน (คุม
บานใหมนํ้าพุ) ถึงบานนาย
บุญสม หมูท่ี 10

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 2 เมตร ยาว
130 เมตร

- - - - 125,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 167

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

107 กอสรางถนน คสล. ซอย
กรุงเทพ ยาว 250 เมตร
หมูท่ี 15

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
250 เมตร

- - - - 480,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

108 กอสรางถนน คสล. ซอย
บานนางนํ้าฝน ถึงบอ
กํานันวัชระ หมูท่ี 15

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 3 เมตร ยาว
67 เมตร

- - - - 96,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

109 กอสรางถนน คสล. จาก
บานนายประวัติ ชินรัมย
ถึงหนาบานนายตู หมูท่ี
15

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 3 เมตร ยาว
246 เมตร

- - - - 360,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 168

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

110 กอสรางถนนหินคลุกซอย
บานนายบุญเลิศ  แกวแสง
ถึงบานนายเอ หมูท่ี 15

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 4 เมตร ยาว
150 เมตร

- - - - 50,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

111 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง จากกลุมนาย
ลี ถึงบานหัวโกรก หมูท่ี
15

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

จํานวน 1 สาย - - - - 400,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

112 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแยกปาหิน
ถึงบานอางหิน ตําบลพญา
เย็น หมูท่ี 15

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

จํานวน 1 สาย - - - - 1,000,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 169

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

113 ตีเสนถนนชะลอความเร็ว
รถ ถนนสายปางอโศก-มอ
ตาทา หมูท่ี 1

ชะลอความเร็วรถว่ิงใน
ชุมชนเพ่ือปองกันการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน
บริเวณทางรวมทาง
แยก

ระยะทางไมนอย
กวา 800 เมตร

- - - - 50,000 ดําเนินกา
รรอยละ
100 ของ
เปาหมาย

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป-
มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

114 กอสรางรางระบายนํ้า
ซอยบุรีรมัย หมูท่ี 10

เพ่ือใหนํ้าจาก
ธรรมชาตไิหลสะดวก
ลดการกัดเซาะของ
ถนน และมีท่ีระบาย
นํ้าใชจากครัวเรือน

ความยาวไมนอย
กวา 400 เมตร

- - - - 1,000,000 ดําเนินกา
รรอยละ
100 ของ
เปาหมาย

ลดการกัด
เซาะของถนน
และมีท่ีระบาย
นํ้าใชจาก
ครัวเรือน

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

115 กอสรางถนนหินคลุก ซอย
ไรนายเชิญ หมูท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

ขนาดกวาง 4.00
เมตร ยาว 20
เมตร พรอมวาง
ทอระบายนํ้า

- - - 20,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 170

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

116 ซอมแซมปรับปรุงถนนหิน
คลุกคุมปายอ จากบาน
นายไพโรจน ถึง บานนาง
เลิศ หมูท่ี 8

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

1 สายทาง - - - - 300,000 ได
ซอมแซม
ปรับปรุง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สายทาง

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

117 กอสรางถนน คสล. แยก 1
บานนายเน่ือง ซอยฮาโมนี
หมูท่ี 9

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

กวาง 4.50 เมตร
ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี
กอสรางไมนอย
กวา 800 ตาราง
เมตร

- - - - 600,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สายทาง

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป-
มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

118 กอสรางถนน คสล.ซอย
บานนางทอง สวัสดี หมูท่ี
1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
200 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีกอสรางไม
นอยกวา 1,000
ตารางเมตร

- - - - 600,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สายทาง

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 171

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

119 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนหินคลุกสามแยกตน
ไทรเช่ือมถนนสายมอตา
ทา หมูท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

ถนนกวาง 6 เมตร
ยาว 250 เมตร
วางทอระบายนํ้า
1 จุด ขนาดทอ
กวาง 80
เซนติเมตร หรือมี
พ้ืนท่ีกอสรางรวม
ไมนอยกวา1,500
ตารางเมตร

- - - - 190,000 รอยละ
100 ของ
เปาหมาย
ได
ดําเนินกา
ร

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

120 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนน คสล.ดวยแอสฟล
ติกคอนกรีตซอยสามแยก
บานนายอํานวย (ถนน
เลียบทางรถไฟ) หมูท่ี 1

เพ่ือซอมแซมปรับปรุง
ถนนท่ีชํารุดและขยาย
ขยายความกวางถนน

ซอมแซมปรับปรุง
ถนนกวาง 6 เมตร
ยาว 240 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี
ซอมแซมปรับปรุง
ไมนอยกวา 1,440
ตารางเมตร

- - - - 650,000 รอยละ
100 ของ
เปาหมาย
ได
ดําเนินกา
ร

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

121 โครงการกอสรางรอง
ระบายนํ้าถนนสายเลี่ยง
เมือง (จากสวนปากลาง
ดง-สี่แยกบานนายตู) หมูท่ี
15

เพ่ือใหมีรองระบายนํ้า
และลดการดักเซาะ
ถนนของนํ้าฝนไหล
หลาก

ระยะทางยาวไม
นอยกวา 350
เมตร

- - - - 800,000 รอยละ
100 ของ
เปาหมาย
ได
ดําเนินกา
ร

รองระบายนํ้า
และลดการดัก
เซาะถนนของ
นํ้าฝนไหล
หลาก

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 172

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

122 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนน ซอยรวมใจ (จาก
หนาบานนายสมเกียรติ ถึง
บานนายเสนห) หมูท่ี 4

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

ชวงท่ี 1 ซอม
สรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กแอสฟลสติก
คอนกรีต
กวาง 5 เมตร ยาว
344 เมตร หนา

0.05 เมตร
ชวงท่ี 2 ซอม
สรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กดวยแอส
ฟลท ติกคอนกรีต
กวาง 4 เมตร ยาว
115 เมตร หนา
0.05 เมตร

- - - - 800,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สายทาง

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป-
มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 173

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

123 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนน คสล. ซอยบาน
นายจรัญ ปรึกษาพรมราช
หมูท่ี 9

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

ชวงท่ี 1 กอสราง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กกวาง
4.50 เมตร ยาว
200 เมตร หนา
0.15 เมตร
ชวงท่ี 2 กอสราง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กกวาง 3
เมตร ยาว 33
เมตร หนา 0.15
เมตร

- - - - 550,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สายทาง

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป-
มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

124 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนน คสล. เขาซอยนาย
สัมพันธ พรอมขุนทด ถึง
บานนายสรุินทร นุชทอง
มวง หมูท่ี 14

เพ่ือความสะดวกใน
การสญัจร และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กวาง 3.50 เมตร
ยาว 68 เมตร
หนา 0.15 เมตร

- - - - 140,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สายทาง

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป-
มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 174

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

125 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบานนายออน หมูท่ี 9

กวาง 4.00 เมตร
ยาว 250 เมตร
หนา 0.15 เมตร

- - - - 600,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สายทาง

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป-
มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

126 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบานผูใหญเด็ด จงใจ
กลาง ถึงบานนาย
จํานงค หมูท่ี 14

กวาง 4.00 เมตร
ยาว 400 เมตร
หนา 0.15 เมต
ร

- - - - 860,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สายทาง

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป-
มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

127 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางจาก บาน
ผูชวยฯ สําราญ ถึงบาน
นายแหยม หมูท่ี 8

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5.00 เมตร
ยาว 400 เมตร

- - - - 400,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สายทาง

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 175

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

128 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางซอยวิโรจน
มิวสิค หมูท่ี 15

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 4.00 เมตร
ยาว 75 เมตร

- - - - 100,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สายทาง

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

129 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลสติก
คอนกรีตถนนทางเขา
หมูบานบุญบันดาล (จาก
ถนนมิตรภาพ) หมูท่ี 2

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

กวาง 6 เมตร ยาว
550 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีซอมแซม
ปรับปรุงรวมไม
นอยกวา 3,300
ตารางเมตร

- - - 1,441,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 176

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

130 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลสติก
ซอยบานนายตู หมูท่ี 15

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

ชวงท่ี 1 ซอม
สรางถนนลาดยาง
แบบเคฟซีล กวาง
4 เมตร ยาว 120
เมตร
ชวงท่ี 2 ซอมสราง
ถนนลาดยางแบบ
เคฟซีล กวาง 4
เมตร ยาว 150
เมตร

- - - - 300,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

131 โครงการซอมแซม
ปรับปรุงมถนนแอสฟล
ติกสจากบานนายสวัสดิ์
สภานุชาติ ถึงบานนาย
มงคล (ผช.ผญบ.)  หมูท่ี 4

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

กวาง 5 เมตร ยาว
700 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีซอมแซม
ปรับปรุงถนนไม
นอยกวา 3,500
ตารางเมตร

- - - - 1,600,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 177

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

132 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนน คสล. ซอยตรงขาม
บานนายคํานึง หมูท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 4 เมตร ยาว
130 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีซอมแซม
ปรับปรุงถนนไม
นอยกวา 520
ตารางเมตร

- - - - 350,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

133 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนน คสล.ซอยบานนางชู
ศรี หมูท่ี 14

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

กวาง 3 เมตร ยาว
34 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีกอสรางถนน
ไมนอยกวา 102
ตารางเมตร

- - - - 110,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

134 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลส
ติกคอนกรีต ซอยบานนาง
อาภรณ หมูท่ี 4

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

กวาง 4 เมตร ยาว
280 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีกอสรางถนน
ไมนอยกวา 1,120
ตารางเมตร

- - - - 740,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 178

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

135 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลส
ติกคอนกรีต ซอย 3 (บาน
นายนอย) หมูท่ี 10

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

จํานวน 2 ชวง
กวาง 5 เมตร ยาว
รวมไมนอยกวา
885 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีซอมแซม
ปรับปรุงถนนไม
นอยกวา 4,425
ตารางเมตร

- - - - 2,000,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

136 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนน คสล. ซอยวงษ
ประดิษฐ 2 หมูท่ี 15

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 4 เมตร ยาว
162 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีกอสรางถนน
ไมนอยกวา  648
ตารางเมตร

- - - - 400,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

137 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลสติ
กคอนกรีตจากแยกหนา
โรงเรียนบุญบันดาลฯ ถึง
แนวเขตไรสุวรรณ หมูท่ี
14

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

กวาง 6 เมตร ยาว
630 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีซอมสราง
ถนนไมนอยกวา
3,780 ตารางเมตร

- - - - 2,000,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 179

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

138 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟสติก
ตั้งแตแนวเขตเทศบาล –
วัดเทพพิทักษ หมูท่ี 7

เพ่ือความสะดวกใน
การสญัจร และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

จํานวน 1 สาย - - - - 6,000,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

139 ซอมแซมถนนหินคลุก
ซอยบานนายบอย หมูท่ี 2

เพ่ือความสะดวกใน
การสญัจร และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

จํานวน 1 แหง - - - - 150,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีความสะดวก
ในการสัญจร
และลดความ
เสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุ

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

140 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางซอยบอปาสัก
เช่ือมตอถนนลาดยาง
สายเลียบทางรถไฟบาน
ปางอโศก หมูท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
283 เมตร วางทอ
 1x1 เมตร
จํานวน 8 ทอน

- - - - 450,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 180

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

141 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยาง ซอย
ปอกเกา หมูท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 4 เมตร ยาว
3,000 เมตร

- - - - 3,600,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

142 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนน คสล. ซอยบานนาย
ชาญ หมูท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 3 เมตร ยาว
100 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีกอสรางไม
นอยกวา 300 ตร.
ม.

- - - - 110,000 ไดกอสราง
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

143 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนน คสล. ซอยบานนาย
ประสิทธ์ิ หมูท่ี 5

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 3 เมตร ยาว
240 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีกอสรางไม
นอยกวา 720 ตร.
ม.

- - - - 400,000 ไดกอสราง
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

144 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลสติก
คอนกรีต ซอยชายเขา หมู
ท่ี 2

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

กวาง 4 เมตร ยาว
200 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีกอสรางไม
นอยกวา 800 ตร.
ม.

- - - - 300,000 ไดกอสราง
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีความสะดวก
ในการสัญจร
และลดความ
เสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุ

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 181

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

145 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลติกส
คอนกรีต ซอยบานนาย
บุญเรือง เกิดพระจีน หมูท่ี
9

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

ชวงท่ี 1 กวาง 4.5
เมตร ยาว 304
เมตร
ชวงท่ี 2 กวาง 4
เมตร ยาว 300
เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี
ซอมแซมปรับปรุง
รวมไมนอยกวา
2,568 ตร.ม.

- - - - 1,100,000 ไดกอสราง
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีความสะดวก
ในการสัญจร
และลดความ
เสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุ

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

146 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลติกส
คอนกรีต ซอยบานนาย
องอาจ หมอยาดี หมูท่ี 4

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

กวาง 4 เมตร ยาว
140 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีซอมแซม
ปรับปรุงไมนอย
กวา 560 ตร.ม.

- - - - 350,000 ไดกอสราง
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีความสะดวก
ในการสัญจร
และลดความ
เสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุ

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 182

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

147 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนน คสล. ซอยบานผูใหญ
บังอร หมูท่ี 14

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

จํานวน 2 ชวง
ชวงท่ี 1 กวาง 5
เมตร ยาว 29
เมตร
ชวงท่ี 2 กวาง 4
เมตร ยาว 50
เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี
กอสรางรวมไม
นอยกวา 345 ตร.
ม.

- - - - 210,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป
มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

148 โครงการซอมแซมถนนหิน
คลุกซอยบานนายโล หมูท่ี
1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 4 เมตร ยาว
52 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีกอสรางไม
นอยกวา 208 ตร.
ม.

- - - - 150,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 183

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

149 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลสติก
คอนกรีตซอยบานนางสาย
ฝน ถึงสี่แยกนิตินัย หมูท่ี
1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
512 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีซอมแซม
ปรับปรุงไมนอย
กวา 2,560 ตร.ม.

- - - - 900,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

150 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนหินคลุกซอยปอกเกา
ถึงบานนายเยื้อง หมูท่ี 1

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
2,600 เมตร

- - - - 2,000,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

151 โครงการซอมซอมแซม
ปรับปรุงถนนสายเลีย่ง
เมือง หมูท่ี 15

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว
1,500 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีซอมแซม
ปรับปรุงไมนอย
กวา 7,500 ตร.ม.

- - - - 3,000,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 184

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

152 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางซอยมั่งมีศรี
สุข 4 ถึงซอยรมเย็น 10
หมูท่ี 14

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 5.00
เมตร ยาว 850
เมตร

- - - - 2,000,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สายทาง

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจรไป-
มา

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

153 ซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลติก
คอนกรีต คุมยุบใหญ หมูท่ี
15

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

ขนาดกวาง 5
เมตร ยาว 1,400
เมตร

- - - - 2,000,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สายทาง

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

154 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลติก
คอนกรีตซอยรมเย็น10
หมูท่ี 14

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มาของ
ประชาชน

กวาง 5 เมตร ยาว
230 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีซอมแซม
ปรับปรุงรวมไม
นอยกวา 1,150
ตารางเมตร

- - - - 480,000 ไดกอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 185

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

155 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลติก
คอนกรีต ซอยแกะพระ
คุมปาเสียด หมูท่ี 5

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

กวาง 4 เมตร ยาว
610 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีซอมแซม
ปรับปรุงไมนอย
กวา2,440 ตาราง
เมตร

- - - - 1,100,000 รอยละ
100 ของ
เปาหมาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

156 โครงการซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลติก
คอนกรีต ซอยฟารมราตรี
คุมปาเสียด หมูท่ี 5

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกันไฟ
และอํานวยความ
สะดวกในการสัญจร

ซอมแซมปรับปรุง
ถนนกวาง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร
หรือพ้ืนท่ีซอมแซม
ปรับปรุงไมนอย
กวา 400 ตาราง
เมตร

- - - - 180,000 รอยละ
100 ของ
เปาหมาย

มีแนวกันไฟ
และอํานวย
ความสะดวก
ในการสัญจร

ประชาคม
หมูบาน

กองชาง

157 ติดตั้งการดเลนถนนสาย
ฟารมหมเูบทาโกร หมูท่ี 9

เพ่ือปองกันอันตราย
รถท่ีสัญจรไป-มาตก
บอดินท่ีติดถนน

ยาวไมนอยกวา
80 เมตร

- - - - 80,000 รอยละ
100ของ
เปาหมาย

การสญัจรไป-
มามีความ
ปลอดภัยท้ัง
กลางวันและ
กลางคืน

ประชาคม
ทองถ่ิน

กองชาง



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 186

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

158 กอสรางถนน คสล.ซอย
บานนายออน หมูท่ี 9

กอสรางถนนใหสุดทาง
สาธารณะ เพ่ือใหรู
แนวเขตทางสาธารณะ
ประกอบกับยังมี
บานเรือนประชาชน
อยูทายสุดซอย

ถนนกวาง 4 เมตร
ยาว 4 เมตร

- - - - 50,000 รอยละ
100ของ
เปาหมาย

การสญัจรไป-
มามีความ
ปลอดภัยท้ัง
กลางวันและ
กลางคืน

ประชาคม
ทองถ่ิน

กองชาง

รวม 158 โครงการ 35,250,000 20,460,000 20,374,000 28,200,000 92,378,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลตําบลสีมามงคล อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาและชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการ
พัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/MICE City/Art City/Safe City)
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรท่ี 6 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพตดิในเขตเทศบาล
ตําบลสีมามงคล

1. กิจกรรม
รณรงคปองกัน
กลุมเสี่ยง
2. การบําบัด
ฟนฟูผูติด ผูเสพ
ยาเสพตดิ
3. กิจกรรม
รณรงคตานยา
เสพติด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
อาชญากรรม
ลดลง

ปญหาดานยา
เสพติดลดลง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

สํานักปลดั

รวม 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
6.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการพัฒนาสงเสริม
การกีฬาตานยาเสพติด

เพ่ือสงเสริมการออก
กําลังกายและหางไกลยา
เสพติด

จัดกิจกรรม
แขงขันฟุตบอล
ตานยาเสพติด
ประจําทุกป

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวนทีม
ฟุตบอลท่ีรวม
แขงขันมากกวา
ปกอน

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ท่ัวไปไดออก
กําลังกายและ
หางไกลยาเสพ
ติด

แผนพัฒนาฯ
ฉบับเดิม

กอง
การศึกษา

รวม 1 โครงการ 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
6.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

ท่ีมาของ
โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการกอสรางลาน
กีฬาตานยาเสพติด

เพ่ือใหมีสถานท่ีออก
กําลังกาย มีสถานท่ีทํา
กิจกรรมตางๆ  ใหคนใน
ชุมชนหางไกลยาเสพตดิ

จํานวน 1 แหง/ป
ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบล
สีมามงคล

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

มีสถานท่ีออก
กําลังกาย มี
สถานท่ีทํา
กิจกรรมตางๆ
ใหคนในชุมชน
หางไกลยาเสพ
ติด

แผนพัฒนา
ฯ ฉบับเดิม

กองชาง

รวม 1 โครงการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลตําบลสีมามงคล  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับการทองเท่ียวท่ีหลากหลายเชื่อมตอภาคและภูมิภาค /ยุทธศาสตรท่ี 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาเมือง
1. ยุทธศาสตรดานบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว

1.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ2561

(บาท)
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 การจัดงานเกษตรแฟร
ปากชอง

เพ่ือเผยแพรความรู
งานวิจัย สงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงเกษตร
กระตุนเศรษฐกิจของ
จังหวัด เกษตรกร
ประชาชน และเยาวชนมี
สวนรวมในกิจกรรมทาง
การเกษตร และเพ่ิมรายได
ใหแกเกษตรกร

ระยะเวลาในการ
จัดงาน ในเดือน
ธันวาคมของทุกป
ณ ศูนยวิจัย
ขาวโพดและขาว
ฟางแหงชาติ
ตําบลกลางดง
อําเภอปากชอง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 100
ของเปาหมาย

ไดเผยแพรความรู
งานวิจัย เกษตรกร
แลกเปลีย่นความรู
ประสบการณ มี
นักทองเท่ียวเพ่ิม
มากข้ึน

อบจ.นม./
ศูนยวิจัย
ขาวโพดและ
ขาวฟาง

รวม 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลตําบลสีมามงคล  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 10 ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

4.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 กอสรางขุดลอกอาง
เก็บนํ้าชลประทาน
บานปางแจง หมูท่ี 5
ตําบลกลางดง อําเภอ
ปากชอง

เพ่ือฟนฟูแหลงนํ้าธรรมชาติ
และเปนแหลงนํ้าอุปโภค-
บริโภครวมถึงใชเพ่ือ
เกษตรกรรม

กวาง 70 เมตร ยาว
1,500 เมตร ลึกเฉลี่ย 5
เมตร

4,500,000 - - - - รอยละ
100 ของ
เปาหมาย

แหลงนํ้าธรรมชาติไดรับการ
ฟนฟู มีนํ้าอุปโภค-บริโภค
รวมถึงใชในงาน
เกษตรกรรมอยางเพียงพอ

กองชาง/
อบจ.

2 โครงการกอสรางอาง
เก็บนํ้าถํ้าเตาพัฒนา
หมูท่ี 15

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
เพ่ือการเกษตร

จํานวน 1 แหง - - - 20,000,000 รอยละ
100 ของ
เปาหมาย

ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือ
การเกษตร

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3 โครงการขุดลอกบอ
สระขุด หมูที่ 14

เพื่อใหมีแหลงกักเก็บน้ํา
ลดปญหาน้ําทวมซ้ําซาก
และประชาชนมนี้ําใชเพื่อ
การเกษตรในชวงฤดูแลง

กวาง 44 เมตร ยาว
50 เมตร ลึก 3.50
เมตรหรือมีพื้นที่ขุด
ลอกไมนอยกวา 770
ตารางเมตร

- - - - 500,000 รอยละ
100 ของ
เปาหมาย

มีท่ีรองรับนํ้าฝน ลดปญหา
นํ้าทวมซ้ําซากจากการ
กอสรางทางมอเตอรเวยบาง
ปะอิน-นครราชสมีา และมี
นํ้าใชในฤดูแลง

กองชาง/
อบจ.

4 โครงการขุดลอกบอ
เตาปูน หมูที่ 14

เพื่อใหมีแหลงกักเก็บน้ํา
ลดปญหาน้ําทวมซ้ําซาก
และประชาชนมนี้ําใชเพื่อ
การเกษตรในชวงฤดูแลง

จํานวน 1 แหง - - - - 200,000 รอยละ
100 ของ
เปาหมาย

ท่ีรองรับนํ้าฝน ลดปญหานํ้า
ทวมซ้ําซากจากการกอสราง
ทางมอเตอรเวยบางปะอิน-
นครราชสมีา และมีนํ้าใชใน
ฤดูแลง

กองชาง/
อบจ.

รวม 4 โครงการ 4,500,000 - - - 20,700,000 - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลตําบลสีมามงคล  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทางภูมิศาสตร งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการซอมแซม
ปรับปรุงถนนลาดยาง
คุมบานใหมนํ้าพุ  บาน
ซับตะเคยีน หมูท่ี 10
ตําบลกลางดง เช่ือม
ตําบลพญาเย็น อ.ปาก
ชอง

เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนท่ี
ชํารุดใหอยูสภาพ
เดิม ใชเปนแนว
กันไฟ ประชาชน
สัญจรไป-มามี
สะดวกความ
ปลอดภัย

ซอมแซมปรับปรุง
ถนนกวาง 6
เมตร ยาว 1,500
เมตร

เริ่มตน740408E,
1620676N
สิ้นสุด742275E,
1620620N

1,800,000 - - - - ได
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนนใหดี
ข้ึน 1 สาย

ใชเปนแนวกันไฟ
หรือทางตรวจการ
ของเจาหนาท่ี
สวนปา
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา

กองชาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทางภูมิศาสตร งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

2 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางคุมบาน
ใหมนํ้าพุ  บานซับ
ตะเคียน หมูท่ี 10
ตําบลกลางดง เช่ือม
ตําบลพญาเย็น อ.ปาก
ชอง

ใชเปนแนวกันไฟ
หรือทางตรวจการ
ของเจาหนาท่ีสวน
ปา ประกอบกับ
เสนทางน้ีเปนถนน
สายรองคูขนาน
กับถนนมิตรภาพ
ใชสัญจรไปมาเปน
เสนทางเช่ือม
ระหวางอําเภอ
มวกเหล็กกับ
อําเภอปากชอง ใช
เปนทางเลี่ยงชวง
เทศกาลได

ถนนกวาง 6
เมตร ยาวรวม
2,000 เมตร
ชวงท่ี 1 ป พ.ศ.
2566 ยาว1,000
เมตร

ชวงท่ี 2
ป พ.ศ. 2567
ยาว1,000 เมตร

เริ่มตน740408E,
1620676N
สิ้นสุด742275E,
1620620N

2,500,000 2,500,000 - - - ได
ปรับปรุง
ถนนใหดี
ข้ึน 1 สาย

ใชเปนแนวกันไฟ
หรือทางตรวจการ
ของเจาหนาท่ี
สวนปา
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา

กองชาง

3 โครงการซอมแซม
ปรับปรุงถนนลาดยาง
ดวยแอสฟสติกส จาก
สามแยกมอตาแกน
บานหนองเครือคต หมู
ท่ี 8 ตําบลกลางดง
เช่ือมกับตําบลปากชอง

เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนท่ี
ชํารุดใหอยูสภาพ
เดิม ใชเปนแนว
กันไฟ ประชาชน
สัญจรไป-มามี
สะดวกความ

กวาง 6 เมตร
ยาว 1,300 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี
ซอมแซมปรับปรุง
ไมนอยกวา
7,800 ตร.ม.

จุดเริม่ตน
47p748124/1624322
จุดสิ้นสุด
47P749151/1624543

2,800,000 - - - - ได
กอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา

กองชาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทางภูมิศาสตร งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ปลอดภัย

4 โครงการซอมแซม
ปรับปรุงถนนลาดยาง
ดวยแอสฟลตติก บาน
ชลประทาน หมูท่ี 14
ตําบลกลางดง เช่ือม
กับบานวงศเกษตร (วัด
วงศเกษตร) ตําบล
หนองนํ้าแดง อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสมีา

เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนท่ี
ชํารุดใหอยูสภาพ
เดิม ประชาชน
สัญจรไป-มามี
สะดวกความ
ปลอดภัย

ถนนกวาง 6
เมตร จาํนวน 2
ชวง
ชวงท่ี 1
ระยะทางยาว
150 เมตร
ชวงท่ี 2
ระยะทางยาว
320 เมตร

จุดเริม่ตน
14.3725N101.1917E

จุดสิ้นสุด
14.3735N101.1946E

1,300,000 - - - - ได
กอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา

กองชาง

5 กอสรางสะพาน คสล.
ขามคลองธรรมชาติ
หมูท่ี 15 บานถํ้าเตา
พัฒนา  ต.กลางดง  อ.
ปากชอง เช่ือมกับ หมู
ท่ี 1 บานปางหัวชาง ต.
หนองยางเสือ อ.
มวกเหล็ก จ.สระบุรี

เพ่ือใชในการใช
สัญจรไปมา
รวมถึงใชขนสง
สินคาทางการ
เกษตร และเปน
เสนทางเช่ือม
ระหวางจังหวัด
นครราชสมีา และ
จังหวัดสระบุรี

กวาง 9 เมตร
ยาว 30 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี
กอสรางสะพาน
รวมไมนอยกวา
270 ตารางเมตร

จุดเริม่ตน47P0743361.

16229795

จุดสิ้นสุด47P0743361.

16229795

3,000,000 - - - - ได
กอสราง
ปรับปรุง
ซอมแซม
สะพานให
ดีข้ึน

การใชสัญจรไป
มา รวมถึงใช
ขนสงสินคา
ทางการเกษตร
และเปนเสนทาง
เช่ือมระหวาง
จังหวัด
นครราชสมีา และ
จังหวัดสระบุรี
สะดวก รวดเร็ว

กองชาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทางภูมิศาสตร งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ปลอดภัยมากข้ึน
6 โครงการซอมแซม

ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายคุมปาเสยีด บาน
ปางแจง หมูท่ี 5 ตําบล
กลางดง เช่ือมกับบาน
ซับนํ้าเย็น ตําบลปาก
ชอง อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกัน
ไฟและซอมแซม
ปรับปรุงถนนท่ี
ชํารุดใหอยูสภาพ
เดิม ประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกปลอดภยั

-ดําเนินการป
พ.ศ. 2566
ถนนกวาง 5
เมตร ยาว 500
เมตร
-ดําเนินการป
พ.ศ. 2568 ถนน
กวาง 1,400
เมตร

จุดเริม่ตน
14.3934N101.1911E
จุดสิ้นสุด
14.4029N101.1906E

จุดเริม่ตน
14.3934N101.1911E
จุดสิ้นสุด
14.4015N101.1908E

1,400,000 - 2,900,000 - - ได
กอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟและ
อํานวยความ
สะดวกในการ
สัญจร

กองชาง

7 โครงการซอมแซม
ปรับปรุงถนนแอสฟลต
ติก คอนกรีตถนนสาย
หนาโรงเรียนบุญ
บันดาลฯ บาน
ชลประทาน หมูท่ี 14
ตําบลกลางดง เช่ือม
กับบานวงศเกษตร
(ฟารมไกชนมหาลาภ)
ตําบลหนองนํ้าแดง
อําเภอปากชอง

เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนท่ี
ชํารุดใหอยูสภาพ
เดิม ประชาชน
สัญจรไป-มามี
สะดวกความ
ปลอดภัย

กวาง 6 เมตร
ยาว ปละ 2,000
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
กอสรางรวมไม
นอยกวา 12,000
ตารางเมตร

จุดเริม่ตน
47P N745850

E1619950- N759000
E1616400

- 5,400,000 - 5,400,000 - ได
กอสราง
ปรับปรุง
ซอมแซม
ถนนใหดี
ข้ึน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา

กองชาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทางภูมิศาสตร งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

จังหวัดนครราชสีมา

8 โครงการซอมแซม
ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายคุมมอหลักหิน
บานปางแจง หมูท่ี 5
ตําบลกลางดง เช่ือมกับ
บานบันไดมา ตําบล
ปากชอง อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสมีา

เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวนปา
สรางเปนแนวกัน
ไฟ ซอมแซม
ปรับปรุงถนนท่ี
ชํารุดใหอยูสภาพ
เดิม ประชาชน
สัญจรไป-มามี
สะดวกความ
ปลอดภัย

ถนนกวาง 5
เมตร ยาว 1,300
เมตร

จุดเริม่ตน
14.3932N101.2054E

จุดสิ้นสุด
14.4014N101.2059E

- - 1,800,000 - - ได
กอสราง
ซอมแซม
ปรับปรุง
ถนน
เพ่ิมข้ึน 1
สาย

มีแนวกันไฟและ
อํานวยความ
สะดวกในการ
สัญจร

กองชาง

9 โครงการซอมแซม
ปรับปรุงการกอสราง
ถนนแอสฟลทติก
คอนกรีตจากบาน
ชลประทาน หมูท่ี 14
ต.กลางดง อ.ปากชอง
เช่ือมกับบานธารมงคล
ต.หนองนํ้าแดง อ.ปาก
ชอง จ.นครราชสีมา

เปนถนนสายรองท่ี
ใชในการใชสัญจร
ไปมา รวมถึงใช
ขนสงสินคา
ทางการเกษตร
และเปนเสนทาง
เช่ือมระหวาง
ตําบลกลางดงและ
ตําบลหนองนํ้า
แดง เพ่ือมุงสู

กวาง 6 เมตร
2,700 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีกอสราง
ถนนรวมไมนอย
กวา15,900
ตารางเมตร

จุดเริม่ตน 47P
0748598, 84
1617590 จุดสิ้นสุด
47P 0749468, 84
1615528

- - - - 6,000,000 ได
กอสราง
ปรับปรุง
ซอมแซม
ถนนใหดี
ข้ึน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา

กองชาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

พิกัดทางภูมิศาสตร งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ

รวม 9 โครงการ 12,800,000 7,900,000 4,700,000 5,400,000 6,000,000
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บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลตําบลสีมามงคล  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

25670
(บาท)

1 แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

คาครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟาและ
วิทยุ

ติดตั้งเสียงไรสาย ปละ 10 จุด 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 สํานักปลดั

2 แผนงานเคหะ
และชุมชน

คาครุภณัฑ ครุภณัฑยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จํานวน 1 คนั ขนาด 6 ตัน 6
ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา 6,000 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสดุไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต
แบบอัดทาย
-เปนไปตามมาตรฐานครุภณัฑสาํนักงบประมาณ

2,400,000 - - - - กองสาธารณ
สุขและ
สิ่งแวดลอม

3 แผนงานเคหะ
และชุมชน

คาครุภณัฑ ครุภณัฑงานบานงาน
ครัว

จัดซื้อเครื่องตดัหญาแบบมือถือ จาํนวน 2 เครื่อง 10,000 - - - - กองชาง

4 แผนงานเคหะ
และชุมชน

คาครุภณัฑ ครุภณัฑการเกษตร จัดซื้อเลื่อยโซยนต จํานวน 1 เครือ่ง 5,100 - - - - กองชาง

5 แผนงานเคหะ
และชุมชน

คาครุภณัฑ ครุภณัฑโฆษณาและ
เผยแพร

จัดซื้อจอ lED ขนาดใหญ จํานวน 2 จอ 200,000 - - - - สํานักปลดั

6 แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

คาครุภณัฑ ครุภณัฑโฆษณาและ
เผยแพร

จัดซื้อจอโปรเจ็คเตอรขนาดใหญ จํานวน 1 จอ 30,000 - - - - สํานักปลดั
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

25670
(บาท)

7 แผนงาน
สาธารณสุข

คาครุภณัฑ ครุภณัฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 3 เครื่อง ราคา
59,000 บาท/เครื่อง เปนไปตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑของสํานักงบประมาณ

- - 177,000 - - กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

8 แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน

คาครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟาและ
วิทยุ

จัดซื้อเครื่องรบัสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ
5 วัตต จํานวน 5 เครื่อง

- - 60,000 - - งานปองกันฯ
สํานักปลดั

9 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

คาครุภณัฑ ครุภณัฑเครื่อง
ดับเพลิง

จัดซื้อถังดับเพลิง จํานวน 20 ถัง - - - 50,000 - สํานักปลดั

10 แผนงานเคหะ
และชุมชน

คาครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟาและ
วิทยุ

จัดซื้อเครื่องรบัสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ
5 วัตต จํานวน 3 เครือ่ง

- - - 36,000 - กองชาง

11 แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

คาครุภณัฑ ครุภณัฑโฆษณาและ
เผยแพร

เครื่องฉายภาพมัลตมิีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1
เครื่อง

- - - 70,200 - สํานักปลดั

12 แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

คาครุภณัฑ ครุภณัฑโฆษณาและ
เผยแพร

จัดซื้อจอรับภาพเครื่องฉายภาพมลัติมเีดีย
โปรเจคเตอรพรอมขาตั้ง จํานวน 1 ชุด

- - - 8,500 - สํานักปลดั

13 แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

คาครุภณัฑ ครุภณัฑสาํนักงาน เต็นทขนาดใหญ จํานวน 5 หลัง - - - 200,000 - สํานักปลดั
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

25670
(บาท)

14 แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน

คาครุภณัฑ ครุภณัฑดับเพลิง จัดซื้อปมนํ้ารถดับเพลิง จํานวน 1 เครื่อง - - - 50,000 - สํานักปลดั

15 แผนงานเคหะ
และชุมชน

คาครุภณัฑ ครุภณัฑกีฬา จัดซื้อชุดเครื่องออกกําลังกาย (คุมโรงกุลี) หมูท่ี 5 - - - - 500,000 กองการศึกษา

16 แผนงานเคหะ
และชุมชน

คาครุภณัฑ ครุภณัฑยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็ป จํานวน
1 คัน -ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ
-เปนกระบะสําเร็จรูป
-หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแคป็ 4 ประตู

- - - - 900,000 กองชาง

17 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

คาครุภณัฑ ครุภณัฑโรงงาน จัดซื้อเครื่องตดั-ถาง จํานวน 1 เครื่อง - - - - 200,000 สํานักปลดั

18 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

คาครุภณัฑ ครุภณัฑเครื่อง
ดับเพลิง

จัดซื้อรถดับเพลิง จํานวน 1 คัน ชนิด 6 ลอ
บรรจุนํ้า 6000 ลิตร บรรจโุฟม 500 ลิตร

- - - - 6,000,000 สํานักปลดั

19 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

คาครุภณัฑ ครุภณัฑยานพาหนะ
และขนสง

จัดซื้อรถยนตตรวจการ จํานวน 1 คัน - - - - 1,200,000 สํานักปลดั



แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) : เทศบาลตําบลสีมามงคล หนา 202

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

25670
(บาท)

20 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

คาครุภณัฑ ครุภณัฑเครื่อง
ดับเพลิง

จัดซื้อชุดดับเพลิง จํานวน 3 ชุด ประกอบดวย เสื้อ
กางเกง ผาคลุมศรีษะ ถุงมือ รองเทา

- - - - 300,000 สํานักปลดั

21 แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน

คาครุภณัฑ ครุภณัฑอ่ืน จัดซื้อเครื่องชวยหายใจแบบถังอัดอากาศพรอม
หนากาก (SCBA) จํานวน 1 ชุด (เปนครุภณัฑท่ีไม
มีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครภุณัฑของสํานัก
งบประมาณ)

- - - - 98,000 สํานักปลดั

22 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

คาครุภณัฑ ครุภณัฑเครื่อง
ดับเพลิง

จัดซื้อชุดดับเพลิงในอาคาร จํานวน 1 ชุด - - - - 100,000 สํานักปลดั

รวม 22 รายการ 3,175,100 530,000 767,000 944,700 9,828,000
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สวนที่ 4
การติดตามและประเมนิผล

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
22561 เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนน
ตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณ
1. การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน
ประกอบดวย

1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน
(5) กลยุทธ 5 คะแนน
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)
2. การติดตามและประเมนิผลโครงการ

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน
ประกอบดวย

2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2.4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน
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2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 5

คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน
(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน

ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 5

คะแนน
(12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)
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3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น
3.1 การการติดตามและประเมินผลโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถสรุปผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลสีมามงคลไดดังนี้

ยุทธศาสตร จํานวน
โครงการตาม
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน ป
พ.ศ.2564

โครงการตาม
เทศบัญญตัิ
งบประมาณ

รายจายประจาํ
ป พ.ศ. 2564

งบประมาณตามเทศ
บัญญัติ งบประมาณ
รายจาย ประจําป

พ.ศ. 2564

ดําเนินการแลว
เสร็จ

เบิกจายจากงบปกติ จํานวน
โครงการท่ี
จายจาก
เงินสะสม

ตั้งจายจากเงิน
สะสม

เบิกจายจากเงิน
สะสม

รวมเบิกจาย

จํานวน รอย
ละ

จํานวนเงิน รอย
ละ

จํานวนเงิน รอย
ละ

จํานวนเงิน รอย
ละ

ยุทธศาสตรท่ี 1
บริหารจดัการ
สิ่งแวดลอมและ
สงเสริมการ
ทองเท่ียว

11 3 290,000.00 1 33.34 5,781.00 1.99 0 0.00 0.00 0.00 5,781.00 1.99

ยุทธศาสตรท่ี 2
การบริหาร
จัดการอยางมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

42 19 3,284,500.00 10 52.64 1,655,074.76 50.39 0 0.00 0.00 0.00 1,655,074.76 50.39

ยุทธศาสตรท่ี 3
การพัฒนา
สังคมและแกไข
ปญหาความ
เดือดรอน

76 49 25,077,800.00 26 53.07 16,816,110.07 67.06 1 3,600,000.00 2,306,700.00 64.08 19,122,810.07 66.68

ยุทธศาสตรท่ี 4
การพัฒนาการ
เกษตร 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00
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ยุทธศาสตร จํานวน
โครงการตาม
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน ป
พ.ศ.2564

โครงการตาม
เทศบัญญตัิ
งบประมาณ

รายจายประจาํ
ป พ.ศ. 2564

งบประมาณตามเทศ
บัญญัติ งบประมาณ
รายจาย ประจําป

พ.ศ. 2564

ดําเนินการแลว
เสร็จ

เบิกจายจากงบปกติ จํานวน
โครงการท่ี
จายจาก
เงินสะสม

ตั้งจายจากเงิน
สะสม

เบิกจายจากเงิน
สะสม

รวมเบิกจาย

จํานวน รอย
ละ

จํานวนเงิน รอย
ละ

จํานวนเงิน รอย
ละ

จํานวนเงิน รอย
ละ

ยุทธศาสตรท่ี 5
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน

35 18 12,409,100.00 3 16.67 252,895.77 2.04 0 0.00 0.00 0.00 252,895.77 2.04

ยุทธศาสตรท่ี 6
การปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติด

3 2 530,000.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 173 91 41,591,400.00 40 43.96 18,729,861.00 45.03 1 3,600,000.00 2,306,700.00 64.08 21,036,561.60 46.55

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
1. จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน เฉพาะป 2564 รวมท้ังสิ้น 173 โครงการ
2. จํานวนโครงการท่ีตั้งจายงบประมาณรายจายประจําปและจายจากเงินสะสม ปงบประมาณ 2564 จํานวน 91 โครงการ

คิดเปนรอยละ ( 91x100 ) = 52.61
173
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3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริการและการดําเนินงานของเทศบาลตําบลสีมามงคลในภาพรวม

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน

จากการเก็บรวบรวมขอมูลความพ ึงพอใจในการให บร ิการของเทศบาลตำบลสมามงคลจากงานท่ีมาใช
บริการท่ีเทศบาลตำบลสมามงคล ได แก งานด านพ ัฒนาชมชนและสวัสด ิการสงคม งานด านทะเบ ียน
งานด านรายได หรือภาษี และงานด านสาธารณสุข กลุมต ัวอย าง จำนวน 400 คน พบวาสวนใหญเปน
เพศหญ ิง ร อยละ 58.0 และเพศชาย รอยละ 42.0 ม ีอาย ุระหวาง 31-45 ป มากท่ีสุด คิดเปนร อยละ 36.5
รองลงมา คืออายุระหวาง 46-60 ป ร อยละ 33.3 จบการศึกษาระด ับประถมศ ึกษามากท่ีสุด ร อยละ 51.3
รองลงมา คือระด ับม ัธยมศึกษา รอยละ 40.3 ด านอาชีพกลุมต ัวอย างประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง
มากท่ีสุด ร อยละ 45.5 รองลงมา คือร ับจางท ั่วไป ร อยละ 31.3 รายละเอียดดังตารางตาราง 2 จำนวนและค า
ร อยละของข อม ูลสวนต ัวของผ ูตอบแบบประเมิน
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ตารางจำนวนและค าร อยละของข อม ูลสวนต ัวของผ ูตอบแบบประเมิน

สวนท่ี 2 ความพงึพอใจของประชาชนตอการให บริการของเทศบาลตำบลส ีมามงคลโดยภาพรวม
เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม พบว าประชาชนท่ีเป ็นกล ุมตวัอยางม ีความพึงพอใจตอการให บร ิการ ของ

เทศบาลตำบลสีมามงคล คิดเปนรอยละ 92.0 เม่ือพ ิจารณาในแต ละด าน พบวาประชาชนม ีความ พ ึง
พอใจด านเจ าหน าท่ีผูใหบริการมากท่ีสุด คิดเปนร อยละ 95.5 รองลงมา คือด านช องทางการใหบริการ ร อย
ละ 92.3 ด านส ิ่งอำนวยความสะดวก รอยละ 91.3 และด านกระบวนการและข้ันตอน รอยละ 89.8
รายละเอียดดงัตาราง และแผนภ ูมิ
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สวนท่ี 3 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลสีมามงคล

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม พบว าประชาชนท่ีเป ็นกล ุมตวัอยางม ีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลตำบลส ีมามงคล คิดเปนรอยละ 92.92 เม่ือพ ิจารณาในแต ละด าน พบวาประชาชนม ีความ
พ ึงพอใจด านประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมมากท่ีสุด คิดเปนร อยละ 98.0
รองลงมาคือด านการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ร อยละ 96.75 ด านผลการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน รอยละ 96.50 ดานการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม รอยละ 95.50 ดานการดําเนินงานเปนไปตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 94.00 ดานการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม รอยละ
91.25 ดานการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม รอยละ 90.25 ดานการ
รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ รอยละ 88.50  ดานการเปดโอกาสให
ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม รอยละ 85.50 รายละเอียดดงัตาราง

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในโครงการ/กิจกรรม

365 91.25 35 8.75 0 0.0

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู
ขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

382 95.50 18 4.50 0 0.0

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

361 90.25 39 9.75 0 0.0

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ

354 88.50 46 11.50 0 0.0

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบ
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม

342 85.50 58 14.50 0 0.0

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ี
กําหนด

376 94.00 24 6.00 0 0.0

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู
การแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน

386 96.50 14 3.50 0 0.0

8) การแกไขปญหา และการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน

387 96.75 13 3.25 0 0.0

9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม

392 98.00 8 2.00 0 10.0

ผลรวมคาเฉลี่ย 371.67 92.92 28.33 7.08 0 0.0
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ภาคผนวก
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อํานาจหนาที่ของเทศบาล



๑ 
พระราชบญัญตั ิ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แกไ้ขถึงฉบบัที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

------------------------ 
ภมิูพลอดลุยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที่ ๑๓ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๔๙๖ 
เป็นปีที่ ๘ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ให้

ประกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการเทศบาลใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไว ้โดยค าแนะน าและยนิยอมของ

สภาผูแ้ทนราษฎร ดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรา ๑ พระราชบญัญติัฉบบัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖” 
 

มาตรา ๒  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นตน้ไป 
 

มาตรา ๓ ใหย้กเลิกพระราชบญัญติัเทศบาล พุทธศกัราช ๒๔๘๖ และบรรดากฎหมาย กฎ 

ขอ้บงัคบัอ่ืนๆในส่วนท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ีหรือซ่ึงแยง้กบับทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี 
 

มาตรา ๔ 
1 เมื่อพน้ก าหนดเวลาหน่ึงปี นับแต่วนัท่ีไดม้ีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ

ทอ้งถ่ินใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแลว้ หา้มมิใหใ้ชก้ฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี
ในส่วนท่ีบญัญติัถึงการแต่งตั้งก านัน ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล และสารวตัรก านัน ในทอ้ง ถ่ิน

น้ัน และใหบ้รรดาบุคคลท่ีเป็นก านัน ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล และสารวตัรก านัน พน้จาก

ต าแหน่งและหน้าท่ีเฉพาะในเขตทอ้งถ่ินน้ันดว้ย 
ในเขตเทศบาลต าบลใด ถา้หมดความจ าเป็นท่ีจอ้งตอ้งมีต าแหน่งก านัน ผูใ้หญ่บา้น ผูช้ว่ย

ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล หรือสารวตัรก านัน ใหร้ฐัมนตรีประกาศยกเลิกต าแหน่งดงักล่าวใน

ราชการกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๕  ใหเ้ทศบาลท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนแลว้ในวนัใชพ้ระราชบญัญติัน้ี คงมีฐานะเป็นเทศบาล

ต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามท่ีเป็นอยู ่แลว้แต่กรณีมีอ านาจหน้าท่ีและอยูใ่นบงัคบัแหง่

พระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๖  บรรดาเทศบญัญติัท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราช บัญญติัจดัระเบียบ

เทศบาลพุทธศกัราช ๒๔๗๖ พระราชบญัญติัเทศบาล พุทธศกัราช ๒๔๘๑ และพระราชบญัญติั

เทศบาลพุทธศกัราช ๒๔๘๖ หรือโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายอ่ืน ใหค้งใชบ้งัคบัได ้
                                                           
1 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทน โดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๒ 
ในกรณีท่ีผูก้ระท าผิดเทศบญัญติัดงักล่าวในวรรคก่อนไมช่ าระค่าปรบัใหน้ าบทบญัญติั

มาตรา๖๐ วรรคทา้ยแหง่พระราชบญัญติัน้ีมาใชบ้งัคบั 
 

ส่วนที่ ๑ 
การจดัตัง้เทศบาล 

มาตรา ๗ เมื่อทอ้งถ่ินใดมีสภาพอนัสมควรยกฐานะเป็นเทศบาลใหจ้ดัตั้งทอ้งถ่ินน้ันๆเป็น

เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบญัญติัน้ี 
ใหเ้ทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอ่ืน 
 

มาตรา ๘ 
2 เมื่อมีการจดัตั้งเทศบาลตามพระราชบญัญติั น้ีหรือกฎหมายวา่ดว้ยสภาต าบล

และองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ใหเ้ลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามกฎหมายวา่
ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินภายในส่ีสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีไดจ้ดัตั้งเป็น

เทศบาล 
ในระหวา่งท่ีไมม่ีนายกเทศมนตรี ใหป้ลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งอยูก่่อน

วนัท่ีจดัตั้งเทศบาลปฏิบติัหน้าท่ีปลดัเทศบาล และใหป้ฏิบติัหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเท่าท่ีจ าเป็นไดเ้ป็น

การชัว่คราว จนถึงวนัประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
 

มาตรา ๙ 
3 เทศบาลต าบล ไดแ้ก่ ทอ้งถ่ินซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้ นเป็น

เทศบาลต าบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ันใหร้ะบุชื่อและเขตของเทศบาลไวด้ว้ย 
 

มาตรา ๑๐ 
4 เทศบาลเมือง ไดแ้ก่ ทอ้งถ่ินอนัเป็นท่ีตั้งศาลากลางจงัหวดั  หรือทอ้งถ่ินชุมนุม

ชนท่ีมีราษฎรตั้งแต่หน่ึงหมื่นคนข้ึนไป ทั้งมีรายไดพ้อควรแก่การท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีอนัตอ้งท าตาม

พระราชบญัญติัน้ี และซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวง 

มหาดไทยน้ันใหร้ะบุชื่อและเขตของเทศบาลไวด้ว้ย 
 

มาตรา ๑๑   เทศบาลนครไดแ้ก่ทอ้งถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแต่หา้หมื่นคนข้ึนไป ทั้งมี
รายไดพ้อควรแก่การท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีอนัตอ้งท าตามพระราชบญัญติัน้ีและซ่ึงมี ประกาศ กระทรวง  

มหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ันใหร้ะบุช่ือและเขตของเทศบาลไวด้ว้ย 
 

มาตรา ๑๒  
5
 ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ การ

เปล่ียนชื่อเทศบาลหรือการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาล ใหก้ระท าโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ในกรณีท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ใหก้ านัน ผูใ้หญ่บา้น 

ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล และสารวตัรก านัน ในทอ้งถ่ินท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงเขตเป็นเทศบาล

                                                           
2 ความในมาตรา ๘  พรบ.เทศบาล(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๔๙๙และ โดยมาตรา ๔ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
3 ความในมาตรา ๙ แห่ง พรบ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๕  พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ 
4 ความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑  ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล(ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ.๒๕๔๓ เดิมถูกยกเลิกและ
ความใหม่แทน โดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
5 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทน โดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๓ 
ตามวรรคหน่ึงส้ินสุดอ านาจหน้าท่ีเฉพาะในเขตท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงน้ันเมื่อพน้ก าหนดหน่ึงปีนับแต่วนัท่ี

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลใชบ้งัคบัเป็นตน้ไป 
 

มาตรา ๑๓  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ทอ้งถ่ินซึ่งได้

ยกฐานะเป็นเทศบาลแลว้อาจจถกูเปล่ียนแปลงฐานะหรือยุบเลิกไดโ้ดย ท าเป็นประกาศ กระทรวง  

มหาดไทย 
ทอ้งถ่ินท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงฐานะตามความในวรรคหน่ึง ใหพ้น้จากสภาพแหง่เทศบาลเดิมนับ

แต่วนัท่ีไดถ้กูเปล่ียนแปลงฐานะเป็นตน้ไป บรรดาทรพัยสิ์น หน้ี สิทธิ และสิทธิเรียกรอ้งของเทศบาล

เดิม ใหโ้อนไปเป็นของเทศบาลใหมใ่นขณะเดียวกนัน้ัน และบรรดาเทศบญัญติัท่ีไดใ้ชบ้งัคบัอยูก่่อน

แลว้คงใหใ้ชบ้งัคบัต่อไป 
ในการยุบเลิกเทศบาลใหร้ะบุถึงวิธีการจดัทรพัยสิ์นไวใ้นประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ันดว้ย 

 

ส่วนที่ ๒ 
องคก์ารเทศบาล 

มาตรา ๑๔ 
6 องคก์ารเทศบาลประกอบดว้ยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 

บทที่ ๑ 
สภาเทศบาล 

มาตรา ๑๕ 
7 สภาเทศบาลประกอบดว้ยสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึง มาจากการเลือกตั้งโดยตรง

ของประชาชนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามจ านวน

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) สภาเทศบาลต าบล ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนสิบสองคน 
(๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนสิบแปดคน 
(๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนยีสิ่บส่ีคน 

ผูม้ีสิทธิสมคัรรบัเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากตอ้งมีคุณสมบติัและไมม่ีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแลว้ จะตอ้งไมเ่ป็น

ผูท่ี้พน้จากต าแหน่งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รองผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพราะเหตุมีส่วนไดเ้สียไมว่า่ทางตรงหรือทาง 

ออ้มในสญัญาหรือกิจการท่ีกระท ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัไมถึ่งหา้ปีนับถึงวนัรบัสมคัรเลือกตั้ง 
ในกรณีท่ีต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลวา่งลงไมว่า่ดว้ยเหตุใดและยงัมิไดม้ีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลข้ึนแทนต าแหน่งท่ีวา่ง ใหส้ภาเทศบาลประกอบดว้ยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าท่ีมอียู ่
 

มาตรา ๑๖  
8 สมาชิกสภาเทศบาลใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดค้ราวละส่ีปี นับแต่วนัเลือกตั้ง  ถา้

ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภา ให้
                                                           
6 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๙ แห่ง พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
7 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๔ 
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลข้ึนแทน ตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
สมาชิกสภาเทศบาลผูเ้ขา้มาแทนใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระของผูซ้ึ่งตนแทน 
 

มาตรา ๑๗  ก่อนเขา้รบัหน้าท่ี สมาชิกสภาเทศบาลตอ้งปฏิญาณตนในท่ีประชุมสภา

เทศบาลวา่จะรกัษาไว ้และปฏิบติัตามซึ่งรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย ทั้งจะซ่ือสตัยสุ์จริตและ

ปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของทอ้งถ่ิน 
 

มาตรา ๑๘  สมาชิกสภาเทศบาลยอ่มเป็นผูแ้ทนของปวงชนในเขตเทศบาลน้ัน และจะตอ้ง

ปฏิบติัหน้าท่ีตามความเห็นของตนโดยบริสุทธ์ิใจ ไมอ่ยูใ่นความผกูมดัแหง่อาณติัมอบหมายใดๆ 
 

มาตรา ๑๘  ทวิ 
9 สมาชิกสภาเทศบาลตอ้งไมเ่ป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียไมว่า่ โดยทางตรงหรือ

ทางออ้มในสญัญาท่ีเทศบาลน้ันเป็นคู่สญัญาหรือในกิจการท่ีกระท าใหแ้ก่เทศบาล น้ันหรือท่ีเทศบาล

น้ันจะกระท า 
 

มาตรา ๑๙ 
9 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลส้ินสุดลง เมื่อ 

(๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยืน่หนังสือลาออกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
(๔) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง 
(๕) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดต่อกนัโดยไมม่ีเหตุอนัสมควร 
(๖) กระท าการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๘ ทว ิ
(๗) สภาเทศบาลมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง โดยเห็นวา่มีความประพฤติในทางท่ีจะน ามา

ซ่ึงความเส่ือมเสียหรือก่อความไมส่งบเรียบรอ้ยแก่เทศบาลหรือกระท าการอนัเส่ือมเสียประโยชน์ของสภา

เทศบาล โดยมีสมาชิดสภาเทศบาลจ านวนไมน่อ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด

เท่าท่ีมีอยูเ่ขา้ช่ือเสนอใหส้ภาเทศบาลพิจารณา และ มติดงักล่าวตอ้งมีคะแนนเสียง ไมน่อ้ยกวา่สามในส่ีของ

จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่ทั้งน้ี ใหส้มาชิกภาพส้ินสุดลงนับแต่วนัท่ีสภาเทศบาลมีมติ 
(๘) ราษฎรผูม้ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจ านวนไมน่้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูม้ี

สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนน เห็นวา่สมาชิกสภาเทศบาลผูใ้ดไมส่มควรด ารงต าแหน่งต่อไปตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
เมื่อมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล ผูใ้ดส้ินสุดลงตาม มาตรา (๔) 

(๕) หรือ (๖) ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัสอบสวนและวินิจฉยัโดยเร็วค าวินิจฉยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัใหเ้ป็นท่ีสุด 
ในกรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลส้ินสุดลงตาม (๘) พรอ้มทั้งหมด ใหถื้อวา่เป็น

การยุบสภาเทศบาล 
                                                                                                                                                                                           
8 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
9 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทน โดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๕ 
มาตรา ๒๐  สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหน่ึง และรองประธานสภาคนหน่ึง ซึ่งผูว้า่

ราชการจงัหวดัแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 
10
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลอยูใ่นต าแหน่งจนครบอายุของสภา

เทศบาล 
 

มาตรา ๒๐ ทว ิ
11
นอกการพน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ประธานสภาเทศบาล

และรองประธานสภาเทศบาลพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ลาออก โดยยืน่หนังสือลาออกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
(๒) ส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล 
(๓) รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยสัง่ใหพ้น้จากต าแหน่งตามมาตรา ๗๓ 
(๔) สภาเทศบาลมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง โดยเห็นวา่มีความประพฤติในทางท่ีจะ

น ามาซ่ึงความเส่ือมเสียแก่ศกัด์ิต าแหน่งหรือสภาเทศบาล  ปฏิบติัการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบน้อย

หรือ สวสัดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมป่ฏิบติัการหรือปฏิบติักรไมช่อบดว้ยอ านาจหน้าท่ี โดยมี
สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไมน่้อยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่

เขา้ช่ือเสนอใหส้ภาเทศบาลพิจารณา และมติดงักล่าวตอ้งมีคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่สามในส่ีของ

จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่ทั้งน้ี ใหพ้น้จากต าแหน่งนับแต่วนัท่ีสภาเทศบาลมีมติ 
ผูซ้ึ่งพน้จากต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม (๓) หรือ (๔) 

จะด ารงต าแหน่งประธานสภาหรือรองประธานสภาเทศบาลอกัไมไ่ดต้ลอดอายุของสภาเทศบาลน้ัน 
ใหป้ระธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลท่ีไดร้บัเลือกใหมอ่ยูใ่นต าแหน่งตาม

วาระของผูซ้ึ่งตนแทน 
 

มาตรา ๒๐ ตรี ในกรณีท่ีต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลวา่ง

ลงเพราะเหตุใดเหตุหน่ึงตามมาตรา ๒๐ ทว ิใหส้ภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลข้ึนแทน

ต าแหน่งท่ีวา่งภายในสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีต าแหน่งวา่งลง 
 

มาตรา ๒๑  ประธานสภาเทศบาล มีหน้าท่ีด าเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล มีหน้าท่ีกระท ากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อ

ประธานสภาเทศบาลไมอ่ยู ่หรือไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้
 

มาตรา ๒๒ ในเมื่อประธานและรองสภาเทศบาลไมอ่ยูใ่นท่ีประชุม ใหส้มาชิกสภาเทศบาล 

เลือกตั้งกนัเองเป็นประธานเฉพาะในคราวประชุมน้ัน 
 

มาตรา ๒๓ ใหก้ระทรวงมหาดไทยวางระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาเทศบาลไว ้
 

                                                           
10 มาตรา ๒๐ วรรคสอง ยกเลิกและใชค้วามใหม่แทน โดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
11 มาตรา ๒๐ ทว ิและมาตรา ๒๐ ตรี เพ่ิมเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



๖ 
มาตรา ๒๔ 

12 ในปีหน่ึงใหม้ีสมยัประชุมสามญัสี่สมยั สมยัประชุมสามญัครั้งแรกและ วนัเริ่ม
ประชุมสมยัสามญัประจ าปีใหส้ภาเทศบาลก าหนด 

ผูว้า่ราชการจงัหวดัตอ้งก าหนดใหส้มาชิกสภาเทศบาลไดม้า ประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก 

ภายในสิบหา้วนันับแต่วนัประกาศผลการ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ครบตามจ านวนแลว้ และใหท่ี้

ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 
กรณีท่ีสภาเทศบาลไมอ่าจจดัใหม้ีการประชุมครั้งแรกไดต้ามก าหนดเวลาในวรรคสอง หรือ

มีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไมอ่าจเลือกประธานสภาเทศบาลได ้ผูว้า่ราชการจงัหวดัอาจเสนอ

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยใหม้ีค าสัง่ยุบสภาเทศบาล 
สมยัประชุมสามญัสมยัหน่ึง ๆ ใหม้ีก าหนดไมเ่กิน สามสิบวนั แต่ถา้จะขยายเวลาออกไปอีก

จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 

มาตรา ๒๕  โดยปกติใหป้ระธานสภาเทศบาลเป็นผูเ้รียกประชุมสภาเทศบาลตามสมยั

ประชุมและเป็นผูเ้ปิดหรือปิดประชุม 
ในกรณีท่ียงัไมม่ีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไมเ่รียกประชุมตาม

กฎหมาย ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูเ้รียกประชุมและเป็นผูเ้ปิดหรือปิดประชุม 
 

มาตรา ๒๖  นอกจากสมยัประชุมสามญัแลว้ เมื่อเห็นวา่เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์แหง่

เทศบาล ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดี หรือสมาชิกสภาเทศบาลมีจ านวนไมต่ า่

กวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกท่ีอยูใ่นต าแหน่งก็ดี อาจท าค ารอ้งยืน่ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั ขอใหเ้ปิด

ประชุมวสิามญั ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณา ถา้เห็นสมควรก็ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเรียกประชุม

วสิามญัได ้
สมยัประชุมวสิามญัใหก้ าหนดไมเ่กินสิบหา้วนั แต่ถา้จะขยายเวลาออกไปอีกจะตอ้งไดร้บั

อนุญาตจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 

มาตรา ๒๗ 
13 การประชุมสภาเทศบาล ตอ้งมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไมน่้อยกวา่ก่ึง

หน่ึงของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู ่จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 

มาตรา ๒๘ การลงมติวนิิจฉยัขอ้ปรึกษาน้ัน ใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นประมาณ เวน้แต่จะ

มีบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในพระราชบญัญติัน้ี 
สมาชิกสภาเทศบาลคนหน่ึงยอ่มมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้มีจ านวนเสียงลงคะแนน

เท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนไดอี้กเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

มาตรา ๒๙ หา้มมิใหส้ภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี หรือ
เรื่องท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเร่ืองการเมืองแหง่รฐั 

 

                                                           
12 ความในมาตรา ๒๔ ใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
13 ความในมาตรา ๒๗ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑)พ.ศ. ๒๕๔๓ 



๗ 
มาตรา ๓๐ การประชุมของสภาเทศบาลยอ่มเป็นการเปิดเผยตามลกัษณะ ท่ีจะไดก้ าหนด

ไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาเทศบาล 
14
เมื่อนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกนัไมต่ า่กวา่หน่ึงในสามของจ านวน

สมาชิกท่ีมาประชุม รอ้งขอใหท้ าการประชุมลบั ก็ใหป้ระธานสภาเทศบาลด าเนินการประชุมลบัได้

โดยไมต่อ้งขอมติท่ีประชุม 
 

มาตรา ๓๑  15 ในท่ีประชุมสภาเทศบาล สมาชิก สภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทูถ้ามนายกทศ
มนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีในขอ้ความใด ๆ อนัเกี่ยวกบัการงานในหน้าท่ีได ้แต่ นายกเทศมนตรี

หรือรองนายกเทศมนตรียอ่มทรงไวซ้ึ่งสิทธิท่ีจะไมต่อบ เมื่อเห็นวา่ขอ้ความน้ัน ๆ ยงัไมค่วรเปิดเผย

เพราะเก่ียวกบัความปลอดภยั หรือประโยชน์ส าคญัของเทศบาล 
 

มาตรา ๓๒ 
16 สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามญั

ของสภาเทศบาล และมีอ านาจเลือกบุคคลผูเ้ป็นหรือมิไดเ้ป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวสิามญั

ของสภาเทศบาล เพื่อกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเร่ืองใด ๆ อนัอยูใ่นอ านาจ

หน้าท่ีของสภาเทศบาล แลว้รายงานต่อสภาเทศบาล 
ในการตั้งคณะกรรมการวสิามญัตามวรรคหน่ึง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผูเ้ป็น

หรือมิไดเ้ป็นสมาชิก เพื่อใหส้ภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวสิามญัไดไ้มเ่กินหน่ึง

ในส่ีของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
คณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลตั้งข้ึนตามวรรคหน่ึง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา

หรือปฏิบติัการในเรื่องใดเรื่องหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได ้
 

มาตรา ๓๒ ทวิ  
17 ในกรณีกิจการ อ่ืนใดอาจกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สียของเทศบาลหรือ

ประชาชนในทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไมน่้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยูห่รือ

นายกเทศมนตรีอาจเสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพื่อใหม้ีการออกเสียงประชามติในทอ้งถ่ินได ้และ

ประกาศใหป้ระชาชนทราบ 
การออกเสียงประชามติตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชน

วา่จะเห็นชอบหรือไมเ่ห็นชอบกิจการส าคญัในเรื่องใดเรื่องหน่ึงตามวรรคหน่ึง  ซึ่งมิใชเ่รื่องท่ีขดัหรือ
แยง้ต่อกฎหมาย การออกเสียงประชามติท่ีเก่ียวกบัตวับุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือคณะบุคคลใด คณะ

บุคคลหน่ึงโดยเฉพาะจะกระท ามิได ้
ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลยอ่มมีสิทธิออกเสียงประชามติ 
การออกเสียงประชามติตามมาตราน้ีใหม้ีผลเป็นเพียงการใหค้ าปรึกษาแก่สภาเทศบาลหรือ

นายกเทศมนตรีในเรื่องน้ัน 

                                                           
14 ความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง ใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
15 ความในมาตรา ๓๑ ใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
16 ความในมาตรา ๓๒ ใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
17 มาตรา ๓๒ ทวเิดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๘ 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการออกเสียงประชามติใหเ้ป็นไป ตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญวา่

ดว้ยการออกเสียงประชามติ 
 

มาตรา ๓๓ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไมต่ า่กวา่

ก่ึงจ านวนของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการใหใ้ชร้ะเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาเทศบาลโดย

อนุโลม 
มาตรา ๓๔ 18 - ๓๕ (ยกเลิก) 

บทที่ ๒ 
19 (ยกเลิก) 

มาตรา ๓๖   (ยกเลิก) 
มาตรา ๓๗

20 - มาตรา ๓๘ (ยกเลิก) 
มาตรา ๓๙

21 - มาตรา ๔๐ (ยกเลิก) 
มาตรา ๔๑

22 - มาตรา ๔๔ (ยกเลิก) 
มาตรา ๔๕

23 - มาตรา ๔๗ (ยกเลิก) 

บทที่ ๒ ทวิ 24 
นายกเทศมนตรี 

มาตรา ๔๘ ทวิ
 25 ใหเ้ทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหน่ึงซ่ึง มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
 

มาตรา ๔๘ ตรี
 26 – จตัวา (ยกเลิก) 

 

มาตรา ๔๘ เบญจ  27 บุคคลผูม้ีสิทธิสมคัรรบัเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ตอ้งมีคุณสมบติั
และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

และตอ้งมีคุณสมบติัและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ีดว้ย 
(๑)  มีอายุไมต่ า่กวา่สามสิบปีบริบรูณใ์นวนัเลือกตั้ง 

                                                           
18 ความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
19 บทท่ี ๒ คณะเทศมนตรี และมาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
20 ความในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ถูกยกเลิก โดยมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
21 มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐  ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
22 มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๓ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
23 มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๔ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
24 บทท่ี ๒ ทว ิเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
25 ความในมาตรา ๔๘ ทว ิถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๒๕ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
26 ความในมาตรา ๔๘ ตรี และมาตรา ๔๘ จตัวา ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๖ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
27 ความในมาตรา ๔๘ เบญจ ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๒๗ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๙ 
(๒) ส าเร็จการศึกษาไมต่ า่กวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภา

ทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือสมาชิกรฐัสภา 
(๓) ไมเ่ป็นผูท่ี้พน้จากต าแหน่งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน รองผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพราะเหตุมีส่วนได้

เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้มในสญัญาท่ีกระท ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัไมถึ่งหา้ปีนับถึงวนั
รบัสมคัรเลือกตั้ง 

(๔) เคยเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ซึ่งถกูใหพ้น้จากต าแหน่ง

เน่ืองจากกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 

มาตรา ๔๘ ฉ
 28 (ยกเลิก) 

 

มาตรา ๔๘ สตัต 
29 ใหน้ายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งนับแต่วนัเลือกตั้งและมี ระยะเวลาการ

ด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปีนับแต่วนัเลือกตั้ง  
 

มาตรา  ๔๘ อฏัฐ  
30 นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใชส่มาชิกสภา

เทศบาลเป็นผูช้ว่ยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายไดต้าม

เกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(๑) เทศบาลต าบล ใหแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไ้มเ่กินสองคน 
(๒) เทศบาลเมือง ใหแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไ้มเ่กินสามคน 
(๓) เทศบาลนคร ใหแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไ้มเ่กินสี่คน 

นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่

สมาชิกสภาเทศบาลได ้โดยในกรณีเทศบาลต าบลใหแ้ต่งตั้งไดจ้ านวนรวมกนัไมเ่กินสองคน ในกรณี

เทศบาลเมืองใหแ้ต่งตั้งไดจ้ านวนรวมกนัไมเ่กินสามคน และในกรณีเทศบาลนครใหแ้ต่งตั้งไดจ้ านวน

รวมกนัไมเ่กินหา้คน 
 

มาตรา ๔๘ นว  รองนายกเทศมนตรีตอ้งมีคุณสมบติัและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามมาตรา 

๔๘ เบญจ 
 

มาตรา ๔๘ ทศ  ก่อนนายกเทศมนตรีเขา้ รบัหน้าท่ี ใหป้ระธานสภาเทศบาลเรียกประชุม

สภาเทศบาลเพื่อใหน้ายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไมม่ีการลงมติ ทั้งน้ี ภายใน

สามสิบวนันับแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
กรณีท่ีไมม่ีผูด้ ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลหรือสภา

เทศบาลถกูยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีท่ีส าคญัและจ าเป็นเรง่ด่วนซึ่งปล่อยใหเ้น่ินชา้ไป จะกระทบ

                                                           
28 ความในมาตรา ๔๘ ฉ ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
29 ความในมาตรา ๔๘ สตัต ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๓ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
30 ความในมาตรา ๔๘ อฏัฐมาตรา ๔๘ นวและมาตรา ๔๘ ทศใชค้วามใหม่โดยมาตรา ๓๑ พรบ.เทศบาล(ฉบบัท่ี๑๒)พ.ศ.๒๕๔๖ 



๑๐ 
ต่อประโยชน์ส าคญัของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าท่ีจ าเป็นก็

ได ้เมื่อไดม้ีการเลือกประธานสภาเทศบาลแลว้ใหป้ระธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล 

เพื่อใหน้ายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไมม่ีการลงมติภายในสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีมีการเลือก

ประธานสภาเทศบาล 
การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของ นายกเทศมนตรี ใหก้ระท าโดยเปิดเผย โดย นายก  

เทศมนตรตีอ้งจดัท านโยบายเป็นลายลกัษณอ์กัษรแจกใหส้มาชิกสภาเทศบาลทุกคนท่ีมาประชุมดว้ย 
หากนายกเทศมนตรีไมส่ามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได ้ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัแจง้

ใหน้ายกเทศมนตรจีดัท านโยบายแจง้เป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล ทุกคนภายในเจ็ดวนั โดย

ใหน้ าวธีิการแจง้ค าสัง่ทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองมา

ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ในกรณีเชน่น้ีใหถื้อวา่นายกเทศมนตรีไดแ้ถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแลว้ 
ใหน้ายกเทศมนตรี จดัท ารายงานแสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีไดแ้ถลงไวต้่อสภา

เทศบาลเป็นประจ าทุกปี 
ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรแีละรายงานแสดงผลการปฏิบติังานใหป้ระกาศไวโ้ดย

เปิดเผยท่ีส านักงานเทศบาลดว้ย 
 

มาตรา ๔๘ เอกาทศ  นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือผูซ้ึ่งนายกเทศมนตรี

มอบหมายมีสิทธิเขา้ประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงขอ้เท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบังานในหน้าท่ีของตนต่อท่ีประชุม แต่ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มาตรา ๔๘ ทวาทศ  สมาชิกจ านวนไมน่้อยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยูม่ี

สิทธิเขา้ช่ือเสนอญตัติขอเปิดอภิปรายทัว่ไปในท่ีประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหน้ายกเทศมนตรีแถลง

ขอ้เท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปัญหาอนัเกี่ยวกบัการบริหาราชการเทศบาลโดยไมม่ีการลงมติ 
ญตัติตามวรรคหน่ึงใหย้ืน่ต่อประธานสภาเทศบาล และใหป้ระธานสภาเทศบาลก าหนดวนั

ส าหรบัการอภิปรายทัว่ไป ซึ่งตอ้งไมเ่ร็วกวา่หา้วนัและไมช่า้กวา่สิบหา้วนันับแต่วนัท่ีไดร้บัญตัติ แลว้

แจง้ใหน้ายกเทศมนตรีทราบ 
 

มาตรา ๔๘ เตรส นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าท่ี ดงัต่อไปน้ี 
(๑) 31 ก าหนดนโยบายโดยไมข่ดัต่อกฎหมาย และรบัผิดชอบในการบริหารราชการของ

เทศบาลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั เทศบญัญติั และนโยบาย 
(๒) สัง่ อนุญาต และอนุมติัเก่ียวกบัราชการของเทศบาล 
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขา -   

นุการนายกเทศมนตรี 
(๔) วางระเบียบเพื่อใหง้านของเทศบาลเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย 
(๕) รกัษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติั 
(๖) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอ่ืน 

                                                           
31 ความในมาตรา ๔๘ เตรส วรรคหน่ึง ซ่ึงเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ ถูกยกเลิกและใชค้วาม
ใหม่แทนโดยมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๑๑ 
มาตรา ๔๘ จตทุศ  นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตอ้งไมก่ระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดในส่วนราชการ  หน่วยงานของรฐั หรือ

รฐัวสิาหกิจ เวน้แต่ต าแหน่งท่ีด ารงตามบทบญัญติัแหง่กฎหมาย 
(๒) รบัเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรฐั 

รฐัวสิาหกิจ การพาณิชยข์องเทศบาลหรือบริษัทท่ีเทศบาลถือหุน้ นอกเหนือไปจากท่ีส่วนราชการหรือ

หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ การพาณิชยข์องเทศบาลหรือบริษัทท่ีเทศบาลถือหุน้ปฏิบติักบับุคคลใน

ธุรกิจการงานตามปกติ 
(๓) เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียไมว่า่ โดยทางตรงหรือทางออ้มในสญัญาท่ีเทศบาล น้ันเป็น

คู่สญัญา หรือในกิจการกระท าใหแ้ก่เทศบาลน้ัน หรือท่ีเทศบาลน้ันจะกระท า 
บทบญัญติัตามมาตรา น้ีมิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีท่ีบุคคลดงักล่าวตามวรรคหน่ึงไดร้บัเบ้ียหวดั

บ าเหน็จบ านาญ หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ ์หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั และมิใหใ้ชบ้งัคบั

กบักรณีท่ีบุคคลดงักล่าวตามวรรคหน่ึงรบัเงินตอบแทนค่าเบ้ียประชุมหรือเงินอ่ืนใดเน่ืองจากการ

ด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรฐัสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสภาเทศบาลหรือสภา

ทอ้งถ่ินอ่ืน หรือกรรมการท่ีมีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นโดยต าแหน่ง 
 

มาตรา ๔๘ ปัญจทศ นายกเทศมนตรีพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยืน่หนังสือลาออกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
(๔) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๔๘ เบญจ 
(๕) กระท าการฝ่าฝืนตามมาตรา ๔๘ จตุทศ 
(๖) รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยสัง่ให ้ พน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๖๒ ตรี 

วรรคหา้หรือมาตรา ๗๓ 
(๗) ถกูจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 
(๘) ราษฎรผูม้ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจ านวนไมน่้อยกวา่สมาในส่ีของจ านวนผู้

มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นวา่ นายกเทศมนตรี ไมส่มควรด ารงต าแหน่งต่อไปตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ในระหวา่งท่ีไมม่ีนายกเทศมนตรี ใหป้ลดัเทศบาลปฏิบติัหน้าท่ีของนายกเทศมนตรีเท่าท่ีจ า

เป็นไดเ้ป็นการชัว่คราวจนถึงวนัประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตร ี
เมื่อมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัความเป็นนายกเทศมนตรีส้ินสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ใหผู้ว้า่ราชการ

จงัหวดัสอบสวนและวนิิจฉยัโดยเร็ว ค าวนิิจฉยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัใหเ้ป็นท่ีสุด 
 

มาตรา ๔๘ โสฬส รองนายกเทศมนตรีพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) นายกเทศมนตรีพน้จากต าแหน่ง 



๑๒ 
(๒) นายกเทศมนตรีมีค าสัง่ใหพ้น้จากต าแหน่ง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยืน่หนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรี 
(๕) 32 ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๔๘ นว 
(๖) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ จตุทศ 
(๗) ถกูจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 
(๘) รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสัง่ใหอ้อกจากต าแหน่ง

ตามมาตรา ๗๓ 
33
 ใหน้ าความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใชบ้งัคบักบัการพน้จากต าแหน่งของท่ี

ปรึกษานายกเทศมนตรแีละเลขานุการนายกเทศมนตรีดว้ยโดยอนุโลม 
ใหน้ าความในวรรคสามของมาตรา ๔๘ ปัญจทศ มาใชบ้งัคบักบักรณี ของ รองนายก  

เทศมนตร ีท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีดว้ยโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๔๘ สตัตรส  ใหน้ายกเทศมนตรีควบคุมและรบัผิดชอบในการบริหารกิจการของ

เทศบาลและเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนักงานเทศบาลและลกูจา้งเทศบาล 
 

มาตรา ๔๘ อฏัฐารส เทศบาลแบ่งส่วนราชการ ดงัต่อไปน้ี 
(๑)  ส านักปลดัเทศบาล 
(๒) ส่วนราชการอ่ืนตามท่ีนายกเทศมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงมหาดไทย 
การก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส านักปลดัเทศบาลและส่วนราชการอ่ืนตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็น

ตามท่ีนายกเทศมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
 

มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ  ใหป้ลดัเทศบาลคนหน่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนักงานเทศบาลและ

ลกูจา้งเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรบัผิดชอบควบคุมดแูลราชการประจ าของเทศบาลให้

เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรี

มอบหมาย 
 

มาตรา ๔๘ วีสติ   อ านาจหน้าท่ีในการสัง่หรือการปฏิบติัราชการของรองนายกเทศมนตรี 

ใหเ้ป็นไปตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย 
ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีไมอ่าจปฏิบติัราชการได ้ใหร้องนายกเทศมนตรีตามล าดบัท่ี

นายกเทศมนตรีจดัไวเ้ป็นผูร้กัษาราชการแทน ถา้ไมม่ีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแต่ไมอ่าจปฏิบติั

ราชการได ้ใหป้ลดัเทศบาลเป็นผูร้กัษาราชการแทน 

                                                           
32 ความในมาตรา ๔๘ โสฬส (๕) ยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๓๔ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
33 ความในมาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสอง ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๓๕ แห่ง พรบ.เทศบาล(ฉบบัท่ี ๑๒) ๒๕๔๖ 



๑๓ 
อ านาจในการสัง่ การอนุญาต การอนุมติั หรือการปฏิบติัราชการท่ีนายกเทศมนตรีจะพึง

ปฏิบติัหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั หรือค าสัง่ใด หรือ

มติของคณะรฐัมนตรีในเรื่องใด ถา้กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั หรือค าสัง่

น้ัน หรือมติของคณะรฐัมนตรีในเรื่องน้ันไมไ่ดก้ าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

นายกเทศมนตรีอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือใหร้องนายกเทศมนตรีเป็นผูป้ฏิบติัราชการแทน

นายกเทศมนตรีก็ได ้แต่ถา้มอบใหป้ลดัเทศบาลหรือรองปลดัเทศบาลปฏิบติัราชการแทน ใหท้ าเป็น

ค าสัง่และประกาศใหป้ระชาชนทราบ 
การปฏิบติัราชการแทนนายกเทศมนตรีตามวรรคสาม ตอ้งกระท าภายใตก้ารก ากบัดแูล

และกรอบนโยบายท่ีนายกเทศมนตรีก าหนดไว ้
มาตรา ๔๘ เอกวสีติ ในการปฏิบติัหน้าท่ี ใหน้ายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และ

พนักงานเทศบาลเป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

มาตรา ๔๘ ทวาวีสติ   ถา้ในเขตเทศบาลใด รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเห็นเป็น

การสมควรใหน้ายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ปลดัเทศบาล  รองปลดัเทศบาล หรือหวัหน้า

ส่วนราชการในเขตเทศบาลน้ันมีอ านาจเปรีบเทียบคดีละเมิดเทศบญัญติัได ้ใหร้ฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหน่ึง ใหน้ าบทบญัญติัแหง่ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา

ความอาญามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม เมื่อไดเ้ปรียบเทียบคดีใดแลว้ ใหร้ีบส่งบนัทึกการเปรียบเทียบ

พรอ้มดว้ยส านวนไปยงัพนักงานสอบสวนผูร้บัผิดชอบแหง่เขตทอ้งท่ีซึ่งเทศบาลน้ันตั้งอยูเ่พื่อ

ด าเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาโดยไมช่กัชา้ 
 

มาตรา ๔๘ เตวีสติ  34 เมื่อพน้ก าหนดเวลาหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีไดม้ี ประกาศ กระทรวง  

มหาดไทย  ยกฐานะทอ้งถ่ินใดเป็นเทศบาลแลว้ ใหน้ายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าท่ีอยา่งเดียวกบั

อ านาจหน้าท่ีของก านันและผูใ้หญ่บา้น  บรรดาท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมา ยวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี  
หรือกฎหมายอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีเทศบาลต าบลใดมีทั้ง นายกเทศมนตรี  และก านัน ผูใ้หญ่บา้น ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้น 
แพทยป์ระจ าต าบล และสารวตัรก านัน ใหบุ้คคลดงักล่าวมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะ

ปกครองทอ้งท่ีหรือกฎหมายอ่ืนในเขตเทศบาลต าบลตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๔๘ จตวีุสติ  35 เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ใหเ้ป็นไปตาม ระเบียบท่ี

กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 

มาตรา ๔๘ ปัญจวีสติ  ในกรณีท่ีบทบญัญติัมาตราใดในพระราชบญัญติัน้ีกล่าวถึงคณะ

เทศมนตรีใหห้มายถึงนายกเทศมนตรี บทบญัญติัมาตราใดกล่าวถึงเทศมนตรีใหห้มายถึงรอง

                                                           
34 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
35 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๑๔ 
นายกเทศมนตรี เวน้แต่บทบญัญติัมาตราใดมีขอ้ความเป็นอยา่งเดียวกนัหรือขดัแยง้กนักบับทบญัญติั

ในบทน้ี ใหใ้ชบ้ทบญัญติัในบทน้ีแทน 
บรรดาบทบญัญติัแหง่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั ประกาศ 

หรือค าสัง่ใดท่ีอา้งถึงคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีใหถื้อวา่บทบญัญติัแหง่กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั ประกาศ หรือค าสัง่น้ัน อา้งถึงนายกเทศมนตรีตามบทน้ี ทั้งน้ี เท่าท่ี

ไมข่ดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแหง่บทน้ี 

ส่วนที่ ๓ 
หนา้ท่ีของเทศบาล 

บทที่ ๑ 
เทศบาลต าบล 

มาตรา ๔๙ 
36 (ยกเลิก) 

มาตรา ๕๐  37 ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าท่ีตอ้งท าในเขตเทศบาล 
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) รกัษาความสงบเรียบรอ้ยของประชาชน 
(๒) ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
(๓) รกัษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจดัมลู

ฝอยและส่ิงปฏิกลู 
(๔) ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 
(๕) ใหม้ีเคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง 
(๖) ใหร้าษฎรไดร้บัการศึกษาอบรม 
(๗) 38 ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้งูอายุ และผูพ้ิการ 
(๘) 39 บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันาธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
(๙) หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นหน้าท่ีของเทศบาล 

40
 การปฏิบติังานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

โดยวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  และค านึงถึงการมีส่วนรว่มของประชาชนในการจดัท า

แผนพฒันาเทศบาล การจดัท างบประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้ง การตรวจสอบ การประเมินผลการ

ปฏิบติังานและการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการ

น้ัน และหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
                                                           
36 ความในมาตรา ๔๙ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
37 ความในมาตรา ๕๐ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยขอ้ ๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๓๓๖ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
38 ความในมาตรา ๕๐ (๗) ใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๐)พ.ศ. ๒๕๔๒ 
39  ความในมาตรา ๕๐ (๘) (๙) ถูกเพ่ิมข้ึนโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๐)พ.ศ. ๒๕๔๒ 
40 มาตรา ๕๐ วรรคสอง เพ่ิมเติมโดยมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๑๕ 
มาตรา ๕๑

41
ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจดัท ากิจการใดๆในเขตเทศบาล

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ใหม้ีน ้าสะอาดหรือน ้าประปา 
(๒) ใหม้ีโรงฆา่สตัว ์
(๓) ใหม้ีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม 
(๔) ใหม้ีสุสานและฌาปณสถาน 
(๕) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๖) ใหม้ีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทกัษ์รกัษาคนเจ็บไข ้
(๗) ใหม้ีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
(๘) ใหม้ีและบ ารุงทางระบายน ้า 
(๙) เทศพาณิชย ์

บทที่ ๒ 
เทศบาลเมือง 

มาตรา ๕๒ 42 (ยกเลิก) 
 

มาตรา ๕๓  43 ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย เทศบาลเมือง มีหน้าท่ีตอ้งท าในเขตเทศบาล
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) กิจการตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา ๕๐ 
(๒) ใหม้ีน ้าสะอาดหรือน ้าประปา 
(๓) ใหม้ีโรงฆา่สตัว ์
(๔) ใหม้ีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทกัษ์รกัษาคนเจ็บไข ้
(๕) ใหม้ีและบ ารุงทางระบายน ้า 
(๖) ใหม้ีและบ ารุงสว้มสาธารณะ 
(๗) ใหม้ีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
(๘) ใหม้ีการด าเนินกิจการโรงรบัจ าน าหรือสถานสินเชื่อทอ้งถ่ิน 

 

มาตรา ๕๔
44
ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจดัท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ใหม้ีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม 

                                                           
41  ความในมาตรา ๕๑ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
42 ความในมาตรา ๕๑ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
43 ความในมาตรา ๕๓ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
44 ความในมาตรา ๕๔เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๔แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 



๑๖ 
(๒) ใหม้ีสุสานและฌาปณสถาน 
(๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๔) ใหม้ีและบ ารุงการสงเคราะหม์ารดาและเด็ก 
(๕) ใหม้ีและบ ารุงโรงพยาบาล 
(๖) ใหม้ีการสาธารณูปโภค 
(๗) จดัท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
(๘) จดัตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
(๙) ใหม้ีและบ ารุงสถานท่ีส าหรบัหารกีฬาและพลศึกษา 
(๑๐) ใหม้ีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสตัว ์และสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ 
(๑๑) ปรบัปรุงแหล่งเส่ือมโทรม และรกัษาความสะอาดเรียบรอ้ยของทอ้งถ่ิน 
(๑๒) เทศพาณิชย ์

บทที่ ๓ 
เทศบาลนคร 

 มาตรา ๕๕ 
45 (ยกเลิก) 

 

มาตรา ๕๖  ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าท่ีตอ้งท าในเขตเทศบาล

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) กิจการตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา ๕๓ 
(๒) ใหม้ีและบ ารุงการสงเคราะหม์ารดาและเด็ก 
(๓) กิจการอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
(๔) 46

การควบคุมสุขลกัษณะและอนามยัในรา้นจ าหน่ายอาหารโรงมหรสพและสถาน

บริการอ่ืน 
(๕) จดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัและการปรบัปรุงแหล่งเส่ือมโทรม 
(๖) จดัใหม้ีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 
(๗) การวางผงัเมืองและการควบคุมการก่อสรา้ง 
(๘) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 

มาตรา ๕๗ เทศบาลนครอาจจดัท ากิจการอ่ืน ๆ ตามมาตรา ๕๔ ได ้

 

                                                           
45 ความในมาตรา ๕๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑)พ.ศ. ๒๕๔๓ 
46 ความในมาตรา ๕๖ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) ถูกเพ่ิมข้ึนโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๐)พ.ศ. ๒๕๔๒ 



๑๗ 
บทท่ี ๓ ทวิ 47 

การท าการนอกเขตเทศบาลและการท าการรว่มกบับุคคลอ่ืน 
มาตรา ๕๗ ทวิ เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต เมื่อ 

(๑) การน้ันจ าเป็นตอ้งท า และเป็นการท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีด าเนินตามอ านาจ
หน้าท่ีอยูภ่ายในเขตของตน 

(๒) ไดร้บัความยนิยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจงัหวดัหรือ
สภาต าบลแหง่ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

(๓) ไดร้บัอนุมติัจากรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 

มาตรา ๕๗ ตรี  เทศบาลอาจท าการรว่มกบับุคคลอ่ืนโดยก่อตั้งบริษัทจ ากดั หรือถือหุน้ใน

บริษัทจ ากดัเม่ือ 
(๑) บริษัทจ ากดัน้ันมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อกิจการคา้ขายอนัเป็นสาธารณูปโภค 
(๒) เทศบาลตอ้งถือหุน้เป็นมลูค่าเกินกวา่รอ้ยละหา้สิบของทุนท่ีบริษัทน้ันจด

ทะเบียนไว ้ในกรณีท่ีมีหลายเทศบาล  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือ
สุขาภิบาลถือหุน้อยูใ่นบริษัทเดียวกนั ใหนั้บหุน้ท่ีถือน้ันรวมกนั และ 

(๓) ไดร้บัอนุมติัจากรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
การเปล่ียนแปลงจ านวนหุน้ท่ีเทศบาลถืออยูใ่นบริษัทจ ากดั ตอ้งไดร้บัอนุมติัจากรฐัมนตรี  

วา่การกระทรวงมหาดไทย 
ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหน่ึง ไมใ่ชบ้งัคบัในกรณีท่ีบริษัทจ ากดัท่ีเทศบาลรว่มก่อตั้ง

หรือถือหุน้น้ัน ไมม่ีเอกชนถือหุน้อยูด่ว้ย 

บทที่ ๔ 
สหการ 

มาตรา ๕๘ ถา้มีกิจการใดอนัอยูภ่ายในอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตั้งแต่สองแหง่ข้ึนไปท่ีจะ

รว่มกนัท าเพื่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งยิง่ ก็ใหจ้ดัตั้งเป็นองคก์ารข้ึนเรียกวา่  สหการ มีสภาพเป็นทบวง

การเมือง และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยผูแ้ทนของเทศบาลท่ีเก่ียวขอ้งอยูด่ว้ย 
การจดัตั้งสหการจะกระท าไดก็้แต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซ่ึงจะไดก้ าหนดชื่ออ านาจ

หน้าท่ีและระเบียบการด าเนินงานไว ้
การยุบเลิกสหการใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยก าหนดวธีิการจดัทรพัยสิ์นไวด้ว้ย 
 

มาตรา ๕๙ สหการอาจไดร้บัเงินอุดหนุนจากรฐับาล และอาจกูเ้งินไดภ้ายใตบ้งัคบัมาตรา

๖๖ (๕) หรือ (๖) 

 
                                                           
47 ความในบทท่ี ๓ ทว ิมาตรา ๕๗ ทว ิมาตรา ๕๗ ตรี ถูกเพ่ิมข้ึนโดยมาตรา ๕ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 



๑๘ 
ส่วนที่ ๔ 

เทศบญัญตั ิ

มาตรา ๖๐ 
48 เทศบาลมีอ านาจตราเทศบญัญติัโดยไมข่ดัหรือแยง้ต่อบทกฎหมาย ในกรณี

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามหน้าท่ีของเทศบาลท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 
(๒) เมื่อมีกฎหมายบญัญติัใหเ้ทศบาลตราเทศบญัญติัหรือใหม้ีอ านาจตราเทศบญัญติั 

ในเทศบญัญติัน้ัน จะก าหนดโทษปรบัผูล้ะเมิดเทศบญัญติัไวด้ว้ยก็ได ้แต่หา้มมิใหก้ าหนด

เกินกวา่หน่ึงพนับาท 
 

มาตรา ๖๑ 49 เทศพาณิชยข์องเทศบาล ใหต้ราเป็นเทศบญัญติั กิจการใดท่ีเทศบาลมีรายได้
หรือผลพลอยไดอ้นัเกิดจากการกระท าตามอ านาจหน้าท่ี จะไมต่ราเป็นเทศบญัญติัก็ได ้

 

มาตรา ๖๑ ทวิ 50 รา่งเทศบญัญติัจะเสนอไดก็้แต่โดย 
(๑) นายกเทศมนตรี 
(๒) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ 
(๓) ราษฎรผูม้ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยการเขา้ช่ือเสนอ

ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 
ในกรณีท่ีสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผูเ้สนอรา่งเทศบญัญติัตอ้งมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนาม

รบัรองไมน่้อยกวา่สองคน 
รา่งเทศบญัญติัเก่ียวกบัการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอไดต้่อเม่ือมีค ารบัรองของ

นายกเทศมนตร ี
 

มาตรา ๖๑ ตรี รา่งเทศบญัญติัเก่ียวกบัการเงิน หมายความถึงรา่งเทศพาณิชยห์รือรา่งเทศ

บญัญติัวา่ดว้ยเร่ืองใดเรื่องหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
(๑) การจดัเก็บ ยกเลิก ลดเปล่ียนแปลง แกไ้ข ผ่อนหรือวางระเบียบการบงัคบัอนั

เก่ียวกบัภาษีอากร 
(๒) การเก็บรกัษาเงิน การจา่ยเงิน หรือการโอนงบประมาณของเทศบาล 
(๓) การกูเ้งิน การค ้าประกนั หรือการใชเ้งินกู ้
(๔) การคลงั การงบประมาณ การเงิน ทรพัยสิ์น การจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์น

การจา้ง และการพสัดุ 
ในกรณีท่ีสงสยัวา่รา่งเทศบญัญติัใดเป็นรา่งเทศบญัญติัเก่ียวกบัการเงินท่ีจะตอ้งมีค ารบัรอง

ของนายกเทศมนตรี ใหป้ระธานสภาเทศบาลเป็นผูว้นิิจฉยั 

                                                           
48 ความในมาตรา ๖๐ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๕แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๕)พ.ศ. ๒๕๑๑ 
49 ความในมาตรา ๖๑ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยขอ้ ๓ แห่งประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๓๓๖ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
50 ความในมาตรา ๖๑ ทว ิ๖๑ ตรี ถูกเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



๑๙ 
มาตรา ๖๒ 

51 ภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีสภาเทศบาลไดม้ีมติเห็นชอบดว้ยกบัรา่งเทศบญัญติั
ใด ในกรณีเทศบาลต าบล ใหป้ระธานสภาเทศบาลส่งรา่งเทศบญัญติัไปยงันายอ าเภอเพื่อส่งไปยงัผูว้า่

ราชการจงัหวดัพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ใหป้ระธานสภาเทศบาลส่งไปยงัผูว้า่

ราชการจงัหวดัพิจารณา 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัตอ้งพิจารณาร่างเทศบญัญติัตามวรรคหน่ึงใหเ้สร็จและส่งคืนประธาน  สภา

เทศบาลภายในสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีไดร้บัร่างเทศบญัญติัน้ัน ถา้ผูว้า่ราชการจงัหวดัไมพิ่จารณาใหแ้ลว้เสร็จ

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหถื้อวา่ผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นชอบดว้ยกบัร่างเทศบญัญติัดงักล่าว 
52
 ในกรณีท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นชอบดว้ยกบัรา่งเทศบญัญติัตามวรรคหน่ึง ใหส้่ง

นายกเทศมนตรีลงนามใชบ้งัคบัเป็นเทศบญัญติัต่อไป แต่ถา้ผูว้า่ราชการจงัหวดัไมเ่ห็นชอบดว้ย ใหส้่ง

รา่งเทศบญัญติัน้ันพรอ้มดว้ยเหตุผล คืนไปยงัสภาเทศบาล  และใหส้ภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายใน
สามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดร้บัรา่งเทศบญัญติัคืนมา ถา้สภาเทศบาลมีมติยนืยนัตามรา่งเทศบญัญติัเดิม

ดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่สองในสามของสมาชิกเท่าท่ีมีอยู ่ใหป้ระธานสภาเทศบาลส่งรา่งเทศ

บญัญติัน้ันใหน้ายกเทศมนตรีลงนามใชบ้งัคบัเป็นเทศบญัญติั และแจง้ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัทราบ

ต่อไป แต่ถา้สภาเทศบาลไมย่นืยนัภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดร้า่งเทศบญัญติัคืนจากผูว้า่ราชการ

จงัหวดั หรือยนืยนัตามรา่งเทศบญัญติัเดิมดว้ยคะแนนเสียงน้อยกวา่สองในสามของ สมาชิกสภา

เทศบาลเท่าท่ีมีอยู ่ใหร้า่งเทศบญัญติัน้ันเป็นอนัตกไป 
 

มาตรา ๖๒ ทวิ 53 (ยกเลิก) 
 

มาตรา ๖๒ ตรี  54 ในกรณีท่ีสภาเทศบาลไมร่บัหลกัการแหง่รา่งเทศบญัญติังบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีหรือรา่งเทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั ตั้งคณะ  

กรรมการคณะหน่ึงประกอบดว้ยกรรมการจ านวนสิบหา้คน เพื่อพิจารณาหาขอ้ยุติความขดัแยง้ โดย

แกไ้ข ปรบัปรุง หรือยนืยนั สาระส าคญัในรา่งเทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยน้ัน ทั้งน้ี ใหย้ดึถือ

หลกัเกณฑต์ามระเบียบกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประโยชน์ของทอ้งถ่ินและประชาชน

เป็นส าคญั 
คณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหป้ระกอบดว้ยสมาชิกซึ่งสภาเทศบาล เสนอจ านวนเจ็ดคน 

และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิไดเ้ป็นสมาชิกซึ่งนายกเทศมนตรีเสนอจ านวนเจ็ดคน โดยใหแ้ต่งตั้งภายใน

เจ็ดวนันับแต่วนัท่ี สภาเทศบาล มีมติไมร่บัหลกัการ และให้ กรรมการทั้งสิบส่ีคนรว่มกนัปรึกษาและ

เสนอบุคคลซึ่งมิไดเ้ป็นสมาชิกสภาเทศบาลคนหน่ึง  ท าหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการดงักล่าวภายใน
เจ็ดวนันับแต่วนัท่ีกรรมการครบจ านวนสิบส่ีคน 

ในกรณีท่ีไมส่ามารถเสนอบุคคลท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นกรรมการหรือประธานไดภ้ายในก าหนด  

เวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไมป่ฏิบติั หรือไมอ่าจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ใหผู้ว้า่

ราชการจงัหวดัตั้งบุคคลซึ่งมิไดเ้ป็นนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
                                                           
51 ความในมาตรา ๖๒ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๑๗ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
52 ความในมาตรา ๖๒ วรรคสาม ยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๓๙ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
53 ความในมาตรา ๖๒ ทว ิ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
54 ความในมาตรา ๖๒ ตรี  ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖  



๒๐ 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  และมิไดเ้ป็นสมาชิกขึ้ นท าหน้าท่ีเป็น กรรมการหรือ ประธานกรรมการ

ดงักล่าวใหค้รบจ านวน 
ใหค้ณะกรรมการตามวรรคหน่ึงพิจารณารา่งเทศบญัญติัใหแ้ลว้เสร็จ ภายในสิบหา้วนันับแต่

วนัท่ีแต่งตั้งประธานคณะกรรมกา รในคราวแรก แลว้ รายงาน ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั ในกรณีท่ี

คณะกรรมการไมส่ามารถพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหป้ระธานคณะกรรมการ

รวมรวมผลการพิจารณาแลว้วนิิจฉยัช้ีขาดโดยเร็ว และรายงานต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัส่งรา่งเทศบญัญติัท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการหรือประธาน

กรรมการในวรรคส่ีให้ นายกเทศมนตรี โดยเร็ว แลว้ให้นายกเทศมนตรี เสนอรา่งเทศบญัญติัดงักล่าว

ต่อสภาเทศบาลตามมาตรา ๖๑ ทว ิภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีไดร้บัรา่งเทศบญัญติัจาก ผูว้า่ราชการ

จงัหวดั หากนายกเทศมนตรีไมเ่สนอรา่งเทศบญัญติัน้ันต่อสภาเทศบาลภายในเวลาท่ีก าหนด ให้ผูว้า่
ราชการจงัหวดัรายงานต่อรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเพ่ือสัง่ใหน้ายกเทศมนตรีพน้จากต าแหน่ง 

 

มาตรา ๖๒ จตัวา
55 ใหส้ภาเทศบาล พิจารณารา่งเทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยตาม

มาตรา ๖๒ ตรี วรรคหา้ ใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดร้บัรา่งเทศบญัญติัจาก นายก 

เทศมนตรี  หากสภาเทศบาล พิจารณาไมแ่ลว้เสร็จภายในก าหนดหรือมีมติไมเ่ห็นชอบใหต้ราเทศ
บญัญติัน้ันใหร้า่งเทศบญัญติัน้ันตกไป และใหใ้ชเ้ทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยในปีงบประมาณท่ี

แลว้ไปพลางก่อน ในกรณีเชน่วา่น้ี ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั เสนอรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ให้

มีค าสัง่ยุบสภาเทศบาล 
ในการพิจารณารา่งเทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยของ สภาเทศบาล  การเสนอ การแปร

ญตัติ หรือการกระท าดว้ยประการใด ๆ ท่ีมีผลใหส้มาชิกมีส่วนไมว่า่โดยตรงหรือโดยออ้มในการใช้

งบประมาณรายจา่ย จะกระท ามิได ้
 

มาตรา ๖๓ นอกจากท่ีไดม้ีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนเทศบญัญติัน้ันใหใ้ชบ้งัคบัไดเ้มื่อ

ประกาศไวโ้ดยเปิดเผยท่ีส านักงานเทศบาลแลว้เจ็ดวนั เวน้แต่กรณีฉุกเฉิน ถา้มีความระบุไวใ้นเทศ

บญัญติัน้ันใหใ้ชบ้งัคบัทนัที ก็ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

มาตรา ๖๔ ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลใหท้นัท่วงทีมิได ้คณะเทศมนตรี

อาจออกเทศบญัญติัชัว่คราวไดเ้มื่อไดร้บัอนุมติัจากผูว้า่ราชการจงัหวดั และเมื่อไดป้ระกาศไวโ้ดย

เปิดเผยท่ีส านักงานเทศบาลแลว้ ก็ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
ในการประชุมสภาเทศบาลคราวต่อไปใหน้ าเทศบญัญติัชัว่คราวน้ันเสนอต่อสภาเทศบาล

เพื่ออนุมติัถา้สภาเทศบาลอนุมติัแลว้ เทศบญัญติัชัว่คราวน้ันก็เป็นเทศบญัญติัต่อไป ถา้สภาเทศบาล

ไมอ่นุมติั เทศบญัญติัชัว่คราวน้ันเป็นอนัตกไป แต่ทั้งน้ีไมก่ระทบถึงกิจการท่ีไดเ้ป็นไปในระหวา่งท่ีใช ้

เทศบญัญติัชัว่คราวน้ัน 
ค าอนุมติัและไมอ่นุมติัของสภาเทศบาลท่ีกล่าวน้ี ใหท้ าเป็นเทศบญัญติั 

                                                           
55 มาตรา ๖๒ จตัวา เพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๒๑ 
ส่วนที่ ๕ 

การคลงัและทรพัยสิ์นของเทศบาล 

มาตรา ๖๕  งบประมาณประจ าปีของเทศบาลตอ้งตราข้ึนเป็นเทศบญัญติั ถา้เทศบญัญติั

งบประมาณออกไมท่นัปีใหม ่ใหใ้ชเ้ทศบญัญติังบประมาณปีก่อนน้ันไปพลาง 
ถา้ในปีใดจ านวนเงินซึ่งไดร้บัอนุญาตไว ้ตามงบประมาณปรากฏวา่ไมพ่อส าหรบัการใชจ้า่ย

ประจ าปีก็ดี หรือมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งตั้งรายรบัหรือรายจา่ยข้ึนใหมใ่นระหวา่งปีก็ได ้ใหต้ราข้ึนเป็น

เทศบญัญติังบประมาณเพิ่มเติม 
 

มาตรา ๖๖ 
56 เทศบาลอาจมีรายไดด้งัต่อไปน้ี 

(๑) ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว ้
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรบั ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว ้
(๓) รายไดจ้ากทรพัยสิ์นของเทศบาล 
(๔) รายไดจ้ากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย ์
(๕) พนัธบตัร หรือเงินกู ้ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว ้
(๖) เงินกูจ้ากกระทรวง ทบวง กรม องคก์าร หรือนิติบุคคลต่าง ๆ  
(๗) เงินอุดหนุนจากรฐับาลหรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(๘) เงินและทรพัยสิ์นอยา่งอ่ืนท่ีมีผูอุ้ทิศให ้
(๙) รายไดอ่ื้นใดตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว ้

การกูเ้งินตาม (๖) เทศบาลจะกระท าไดต้่อเม่ือไดร้บัอนุญาตจากสภาเทศบาล และไดร้บั
อนุมติัจากรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยแลว้ 

 

มาตรา ๖๗ 57 เทศบาลอาจมีรายจา่ยดงัต่อไปน้ี 
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจา้ง 
(๓) เงินตอบแทนอ่ืน ๆ 
(๔) ค่าใชส้อย 
(๕) ค่าวสัดุ 
(๖) ค่าครุภณัฑ ์
(๗) ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสรา้ง และทรพัยสิ์นอ่ืน ๆ 
(๘) เงินอุดหนุน 
(๙) รายจา่ยอ่ืนใดตามขอ้ผกูพนัหรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของรวงมหาดไทย 

                                                           
56 ความในมาตรา ๖๖ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๒)พ.ศ. ๒๔๙๘ 
57 ความในมาตรา ๖๗ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 



๒๒ 
มาตรา ๖๗ ทวิ  58 การจา่ยเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจา่ยเงินเพื่อการลงทุนเทศบาล

จะกระท าไดเ้มื่อไดร้บัความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูว้า่ราชการจงัหวดัอนุมติัแลว้ 
 

มาตรา ๖๗ ตรี  การจา่ยเงินตามมาตรา ๖๗ (๙) ถา้เป็นการช าระหน้ีเงินกูเ้มื่อถึงก าหนด
ช าระ เทศบาลจะตอ้งช าระเงินกูน้ั้นจากทรพัยสิ์นของเทศบาลไมว่า่จะตั้งงบประมาณรายจา่ยประเภท

น้ีไวห้รือไม ่
 

มาตรา ๖๘ 
59 การจา่ยเงินค่าตอบแทนแก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล และการจา่ยเงินค่าเบ้ียประชุมแก่กรรมการท่ีสภาเทศบาลแต่งตั้งข้ึน ใหเ้ป็นไป

ระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 

มาตรา ๖๙ ใหก้ระทรวงมหาดไทยตราระเบียบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการคลงัรวมตลอดถึงวธีิการ

งบประมาณ การรกัษาทรพัยสิ์น การจดัหาประโยชน์จากทรพัยสิ์น การจดัหาพสัดุและการจา้งเหมาข้ึนได ้
 

มาตรา ๗๐ โดยปกติใหร้ฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย จดัใหม้ีการตรวจสอบการคลงั 

การบญัชี หรือการเงินอ่ืนๆ ของเทศบาลปีละครั้ง 
 

ส่วนที่ ๖ 
การควบคมุเทศบาล 

มาตรา ๗๑  ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจหน้าท่ีควบคุมดแูลเทศบาลในจงัหวดัน้ันให้

ปฏิบติัการตามอ านาจหน้าท่ีโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย ในการน้ีใหม้ีอ านาจหน้าท่ีชี้ แจงแนะน า

ตกัเตือนเทศบาลและตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ 

ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาช้ีแจงหรือสอบสวนก็ได ้
ใหน้ายอ าเภอมีอ านาจหน้าท่ีชว่ยผูว้า่ราชการจงัหวดัควบคุมดแูลเทศบาลต าบลในอ าเภอ

น้ันใหป้ฏิบติัการตามอ านาจหน้าท่ีโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย ในการน้ีใหม้ีอ านาจหน้าท่ีชี้ แจงแนะน า

ตกัเตือนเทศบาลต าบลและตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมา

ตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาช้ีแจงหรือสอบสวนก็ได ้
 

มาตรา ๗๒  
60 เมื่อนายอ าเภอ ในกรณีแหง่เทศบาลต าบล ในอ าเภอน้ัน  หรือผูว้า่ราชการ

จงัหวดัในกรณีแหง่เทศบาลเมืองและเทศบาลนครเห็นวา่ นายกเทศมนตรี หรือ รองนายกเทศมนตรี

ผูใ้ดปฏิบติัการของเทศบาลไปในทางท่ีอาจเป็นการเสียหายแก่เทศบาล  หรือเสียหายแก่ราชการและ
นายอ าเภอหรือผูว้า่ราชการจงัหวดั แลว้แต่กรณีไดช้ี้ แจงแนะน าตกัเตือนแลว้ไมป่ฏิบติัตาม 

นายอ าเภอหรือผูว้า่ราชการจงัหวดั  แลว้แต่กรณี มีอ านาจท่ีจะสัง่เพิกถอนหรือสัง่ใหร้ะงบัการปฏิบติั
ของนายกเทศมนตรี หรือรองนายก  เทศมนตรีน้ันไวก้่อนได ้แลว้ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั รีบรายงาน

                                                           
58 ความในมาตรา ๖๗ ทว ิและมาตรา ๖๗ ตรี ถูกเพ่ิมเติมโดยมาตรา๔ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๔)พ.ศ. ๒๕๐๕ 
59 ความในมาตรา ๖๘ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ 
60 ความในมาตรา ๗๒ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล(ฉบบัท่ี ๑๒)พ.ศ.๒๕๔๖ 



๒๓ 
รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยทราบภายในก าหนดสิบหา้วนั เพื่อใหร้ฐัมนตรีวา่การกระทรวง  

มหาดไทยวนิิจฉยัสัง่การตามท่ีเห็นสมควร 
ค าสัง่ของรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคก่อน ไมก่ระทบกระเทือน

สิทธิของบุคคลภายนอกผูก้ระท าการโดยสุจริต 
 

มาตรา ๗๓  
61 ในกรณีท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นวา่ นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  

ประธานสภาเทศบาล  หรือรองประธาน สภาเทศบาล  ปฏิบติัการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือ
สวสัดิภาพของประชาชน ละเลยไมป่ฏิบติัตามหรือปฏิบติัการไมช่อบดว้ยอ านาจหน้าท่ี หรือมีความ

ประพฤติในทางจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียแก่ศกัด์ิต าแหน่ง  หรือแก่เทศบาล  หรือแก่ราชการ ใหเ้สนอ
ความเห็นต่อรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยพรอ้มดว้ยหลกัฐาน รฐัมนตรีวา่การกระทรวง  

มหาดไทยอาจใชดุ้ลพินิจสัง่ใหน้ายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  หรือรอง
ประธานสภาเทศบาลพน้จากต าแหน่งก็ได ้ค าสัง่ของรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยใหเ้ป็นท่ีสุด 

 

มาตรา ๗๔  
62 เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของ

ประเทศเป็นส่วนรวม ผูว้า่ราชการจงัหวดัจะรายงานเสนอความเห็นต่อรฐัมนตรีวา่การกระทรวง  

มหาดไทยเพื่อยุบสภาเทศบาลก็ได ้
เมื่อมีกรณีตามวรรคหน่ึงหรือกรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี รฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจยุบสภาเทศบาลและใหแ้สดงเหตุผลไวใ้นค าสัง่ดว้ย 
เมื่อมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือวา่มีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบญัญติัน้ี ใหม้ีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลข้ึนใหมต่ามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลภายในส่ีสิบหา้วนั 
 

มาตรา ๗๕  ในเมื่อเห็นจ าเป็นท่ีจะใหเ้ทศบาลใดอยูใ่นความควบคุมดแูลของกระทรวง  

มหาดไทยโดยตรง ก็ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
เมื่อไดม้ีพระราชกฤษฎีกาใหเ้ทศบาลใดอยูใ่นความควบคุมดแูลของกระทรวงมหาดไทยตาม

ความในวรรคก่อน บรรดาอ านาจและหน้าท่ีของนายอ าเภอหรือผูว้า่ราชการจงัหวดัอนัเกี่ยวกบั

เทศบาลน้ัน ใหเ้ป็นอ านาจหน้าท่ีของรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยหรือผูท่ี้รฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 
 

ส่วนที่ ๗ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล 

มาตรา ๗๕ ทวิ  
63 ใหม้ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลคณะหน่ึง ประกอบดว้ย  ปลดั 

กระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน อธิบดีกรมมหาดไทย อธิบดีกรมโยธาเทศบาล อธิบดีกรมต ารวจ 

อธิบดีกรมสามญัศึกษา อธิบดีกรมวสิามญัศึกษา อธิบดีกรมการแพทย ์อธิบดีกรมอนามั ย ผูอ้ านวย 

                                                           
61 ความในมาตรา ๗๓ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล(ฉบบัท่ี ๑๒)พ.ศ.๒๕๔๖ 
62 ความในมาตรา ๗๔  ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล(ฉบบัท่ี ๑๐)พ.ศ.๒๕๔๒ 
63 ความในมาตรา ๗๕ ทว ิ จตัวา ถูกบญัญติัเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 



๒๔ 
การส านักงบประมาณ ผูอ้ านายการส่วนการปกครองทอ้งถ่ิน กรมมหาดไทยเป็นกรรมการโดย

ต าแหน่ง และกรรมการอ่ืนซึ่งรฐัมนตรีวา่การะทรวงมหาดไทยแต่งตั้งอีกไมเ่กินหา้คน 
ใหผู้อ้ านวยการส่วนการปกครองทอ้งถ่ินกรมมหาดไทย เป็นเลขานุการคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาการเทศบาล 
ใหค้ณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลมีหน้าท่ีใหค้ าปรึกษา และเสนอขอ้แนะน าแก่

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกบักิจการเทศบาลโดยทัว่ไป 
 

มาตรา ๗๕ ตรี  64 กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลซึ่งรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย
แต่งตั้งอยูใ่นต าแหน่งคราวละส่ีปี 

กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัแต่งตั้งอีกได ้
 

มาตรา ๗๕ จตัวา นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗๕ ตรี กรรมการท่ี

ปรึกษาการเทศบาลพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔) เป็นบุคคลไรค้วามสามารถหรือเสมือนไรค้วามสามารถ 
(๕) ไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่คดีความผิดท่ีเป็นลหุโทษ

หรือความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
เมื่อกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลพน้จากต าแหน่งก่อนวาระรฐัมนตรีวา่การกระทรวง  

มหาดไทยอาจแต่งตั้งผูอ่ื้นแทนได ้
กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลผูไ้ดร้บัแต่งตั้งตามความในวรรคก่อน อยูใ่นต าแหน่งตาม

วาระเท่าผูท่ี้ตนแทน 
 

มาตรา ๗๕ เบญจ  ในการประชุมของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล ถา้ประธาน

กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลไมอ่ยูใ่นท่ีประชุม หรือไมอ่าจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ใหก้รรมการท่ีปรึกษา

การเทศบาลท่ีมาประชุมเลือกกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 

มาตรา ๗๕ ฉ  การประชุมทุกคราวตอ้งมีกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลมาประชุมไมต่ า่

กวา่ก่ึงจ านวนของกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลคนหน่ึงใหม้ีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

                                                           
64 ความในมาตรา ๗๕ ตรี และมาตรา ๗๕ จตัวา มาตรา ๗๕ เบญจ มาตรา ๗๕ ฉ  เพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญติั
เทศบาล (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 



๒๕ 
บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๗๖ ใหส้มาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีแหง่เทศบาลท่ีไดจ้ดัตั้งอยูแ่ลว้ในวนั

ใชพ้ระราชบญัญติัน้ีพน้จากต าแหน่ง และใหด้ าเนินการเลือกตั้งและแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใหม่

ภายในก าหนดเวลาเกา้สิบวนันับแต่วนัใชพ้ระราชบญัญติัน้ี แต่ใหค้ณะเทศมนตรีท่ีพน้จากต าแหน่ง

ด าเนินกิจการในหน้าท่ีของคณะเทศมนตรีต่อไปจนกวา่คณะเทศมนตรีท่ีแต่งตั้งข้ึนใหมจ่ะเขา้รบั

หน้าท่ี เวน้แต่เทศบาลใดรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยไดส้ัง่แต่งตั้งเจา้พนักงานเท่าจ านวนคณะ

เทศมนตรีแหง่เทศบาลน้ันเขา้ด าเนินกิจการแทน ก็ใหค้ณะเทศมนตรีน้ันพน้จากหน้าท่ี 

การรกัษาพระราชบญัญตั ิ

มาตรา ๗๗ ใหร้ฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบญัญติัน้ีและใหม้ี

อ านาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบขอ้บงัคบั เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป.พิบูลสงคราม 

นายกรฐัมนตร ี
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับใดๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๑๔ ก/หนา ๔๘/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา  ๕   ใหนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว าการกระทรวงการคลัง  และ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เก่ียวกับอํานาจ
และหนาที่ของตนและมีอํานาจออกกฎกระทรวง และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับ
ได 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   

 
มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” ประกอบดวย 
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน

ประธาน 
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และอธิบดีกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน* 

(๓) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวนสิบสองคน ประกอบดวยผูบริหาร
องคการบริหารสวนจังหวัดสองคน ผูบริหารเทศบาลสามคน ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหา
คน และผูบริหารกรุงเทพมหานคร ผูบริหารเมืองพัทยาหรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึนรวมสองคน ทั้งนี้ โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน ประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความ
เช่ียวชาญในดานการบริหารราชการแผนดิน ดานการพัฒนาทองถ่ิน ดานเศรษฐศาสตร ดานการ
ปกครองสวนทองถ่ินในสาขารัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตร และดานกฎหมาย ทั้งนี้ การสรร
หาผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนเลขานุการคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี ้
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตเปน
ผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๕) ไมเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
(๖) ไมเปนเจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใดๆ ในพรรคการเมือง 
 
มาตรา ๘  กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) พนจากตําแหนงเมื่อลาออก โดยยื่น

หนังสือลาออกตอประธานกรรมการหรือพนจากการเปนผูบริหารทองถ่ิน 
 
มาตรา ๙  กรรมการตามมาตรา ๖ (๔) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และ

อาจไดรับสรรหาเปนกรรมการอีกไดไมเกินสองวาระติดตอกัน 
ถากรรมการตามวรรคหนึ่งวางลง ใหสรรหากรรมการแทน และใหผูซึ่งไดรับสรร

หาอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
ในระหวางที่ยังมิไดสรรหากรรมการแทนตําแหนงที่วางตามวรรคสอง และยังมี

กรรมการเหลืออยูเกินกึ่งหนึ่ง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 
 
มาตรา ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน

จากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
 
มาตรา ๑๑  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง 
ช้ีขาด 

 
มาตรา ๑๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

แผนปฏิบัติการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานตอรัฐสภา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) กําหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอํานาจและหนาที่ระหวางรัฐ
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง 

(๓) ปรับปรุงสัดสวนภาษีและอากร และรายไดระหวางรัฐกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐ
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองเปนสําคัญ 

(๔) กําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการถายโอนภารกิจจากราชการสวนกลางและ
ราชการสวนภูมิภาคใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕) ประสานการถายโอนขาราชการ ขาราชการสวนทองถ่ิน และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับคณะกรรมการ
พนักงานสวนทองถ่ินหรือหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือใหสอดคลองกับการกําหนดอํานาจและหนาที่
การจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน เงินงบประมาณที่ราชการสวนกลางโอนใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และการถายโอนภารกิจตาม (๒) (๓) และ (๔) 

(๖) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการกระจายอํานาจการอนุมัติหรือการ
อนุญาตตามที่มีกฎหมายบัญญัติใหตองขออนุมัติหรือขออนุญาตไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการประชาชน และการกํากับดูแลใหเปนไปตาม
กฎหมายนั้นๆ เปนสําคัญ 

(๗) เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณ
และการรักษาวินัยทางการเงิน การคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๘) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง
ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ และคําส่ังที่จําเปนเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอคณะรัฐมนตรี 

(๙) เรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ
ระเบียบ และคําส่ังที่จําเปนเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๑๐) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพิ่มขึ้น
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากการถายโอนภารกิจจากสวนกลาง 

(๑๑) พิจารณาหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามความจําเปน 

(๑๒) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีสวนรวมของประชาชนใน
ทองถ่ิน 

(๑๓) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏวา
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(๑๔) เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๕) ออกประกาศกําหนดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
ประกาศของคณะกรรมการตาม (๑๕) เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว

ใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๑๓  คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใดๆ 

ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดย

อนุโลม 
 
มาตรา ๑๔  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ

ออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจาหนาที่ของรัฐ สง
ขอมูลหรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวของมาเพื่อใชประกอบการพิจารณาได ในการนี้อาจเรียกบุคคลใดๆ 
มาชี้แจงดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๕  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
(๒) รวบรวมขอมูล ศึกษา และวิเคราะหเก่ียวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และขอมูลตางๆ เก่ียวกับงานของคณะกรรมการ 
(๓) รวมมือและประสานงานกับราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๕) ปฏิบัติหนาที่ อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงาน

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

 
หมวด ๒ 

การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจดัระบบการบริการสาธารณะ 
   

 
มาตรา ๑๖  ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ

หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี ้
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
(๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
(๓) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 
(๘) การสงเสริมการทองเที่ยว 
(๙) การจัดการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผูดอยโอกาส 
(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอัน

ดีของทองถ่ิน 
(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
(๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
(๑๔) การสงเสริมกีฬา 
(๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(๑๘) การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
(๒๒) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรง

มหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 
(๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(๓๑) กิจการอ่ืนใดที่ เปนผลประโยชนของประชาชนในทอง ถ่ินตามที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๗  ภายใตบังคับมาตรา ๑๖ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 

(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

(๒) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถ่ิน 
(๓) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินอื่น 
(๔) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอื่น 
(๕) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 
(๖) การจัดการศึกษา 
(๗) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๘) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
(๙) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
(๑๑) การกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม 
(๑๒) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 
(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา 
(๑๔) การสงเสริมการทองเที่ยว 
(๑๕) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการ

เองหรือรวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ 
(๑๖) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เช่ือมตอระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอื่น 
(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
(๑๘) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
(๑๙) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ 
(๒๐) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหต ุ
(๒๑) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๒) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒๓) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด 
(๒๔) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อ่ืนที่อยูในเขต และกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นรวมกันดําเนินการ
หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒๕) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น
ในการพัฒนาทองถ่ิน 

(๒๖) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 

(๒๗) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส 

(๒๘) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

(๒๙) กิจการอื่นใดที่ เปนผลประโยชนของประชาชนในทอง ถ่ินตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๘  ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการ

สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ 
 
มาตรา ๑๙  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษไมเต็มพื้นที่จังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองตามมาตรา ๑๖ 

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ 

 
มาตรา ๒๐  ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจ

และหนาที่เก่ียวกับการใหบริการสาธารณะอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกันใหคณะกรรมการมี
อํานาจกําหนดวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาที่รับผิดชอบในสวนใด 

 
มาตรา ๒๑  บรรดาอํานาจและหนาที่ที่อยูในความรับผิดชอบของรัฐตาม

กฎหมาย รัฐอาจมอบอํานาจและหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการแทนได 
ในการดําเนินงานตามอํานาจและหนาที่ที่ระบุไวในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา

๑๘ และมาตรา ๑๙ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจรวมมือกันดําเนินการหรืออาจรองขอใหรัฐ
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น แลวแตกรณี ดําเนินการแทนได 

 
มาตรา ๒๒  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหเอกชนดําเนินการตาม

อํานาจและหนาที่แทนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๓ 
การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร 

   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๓  เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายไดจาก

ภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดดังตอไปนี้ 
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(๒) ภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที ่
(๓) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย 
(๔) ภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวม

กับการจัดสรรตามมาตรา ๒๔ (๓) และมาตรา ๒๕ (๖) แลวไมเกินรอยละสามสิบของ
ภาษีมูลคาเพ่ิมที่จัดเก็บไดหักสวนที่ตองจายคืนแลว โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๕) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นใน
อัตราซ่ึงเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา ๒๔ (๔) แลวไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บ
ตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๖) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมาย
วาดวยสุรา และคาแสตมปยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการคาในเขตเทศบาล เมือง
พัทยา และองคการบริหารสวนตําบล โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละ
สามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และใหถือเปนภาษีและคาแสตมปตามกฎหมายวา
ดวยการนั้น โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ 

(๗) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต
ภาษีรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเล่ือนตามกฎหมายวาดวย
ลอเล่ือน 

(๘) ภาษีการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
(๙) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
(๑๐) อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอ่ืนอันเกิดจากการฆาสัตวตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
(๑๑) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน 
(๑๒) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรหลังจากหักสงเปนรายไดของรัฐใน

อัตรารอยละสี่สิบแลวดังตอไปนี้ 
(ก) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพื้นที่ตาม

ประทานบัตร ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละยี่สิบของเงินคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายใน
เขต 

(ข) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลอื่นที่อยูภายในจังหวัดที่มีพ้ืนที่
ครอบคลุมพื้นที่ตามประทานบัตร ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงแรที่
จัดเก็บไดภายในเขต 

(ค) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอื่นใหไดรับการจัดสรรใน
อัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๓) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมหลังจากหักสงเปน
รายไดของรัฐในอัตรารอยละสี่สิบแลว ดังตอไปนี้ 

(ก) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพื้นที่ตาม
สัมปทาน ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละยี่สิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บได
ภายในเขต 

(ข) องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลอื่นที่อยูภายในจังหวัดที่มีพ้ืนที่
ครอบคลุมพื้นที่ตามสัมปทาน ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวง
ปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขต 

(ค) องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอื่น ใหไดรับการจัดสรรใน
อัตรารอยละสิบของเงินคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขต 

(๑๔) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่
มีทุนทรัพยภายในเขต  ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด 

(๑๕) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให
เปนไปตามอัตราและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑๖) คาธรรมเนียมดังตอไปนี้ โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกิน
รอยละสิบของคาธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 
(ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
(๑๗) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมาย

หนาที่ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขต
ทองถ่ินนั้นๆ และใหตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว ในกรณีกฎหมาย
กําหนดใหเทศบาลเปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ใหนํารายไดมาแบง
ใหแกองคการบริหารสวนตําบลที่อยูภายในเขตจังหวัดตามที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑๘) คาใชน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล ทั้งนี้ ใหเปนไปตามสัดสวน
ที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑๙) คาธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการ
สาธารณะที่จัดใหมีข้ึน 

(๒๐) รายไดอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนของเทศบาล เมืองพัทยา และ
องคการบริหารสวนตําบล 

 
มาตรา ๒๔  องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมีรายไดจากภาษีอากรคาธรรมเนียม

และเงินรายได ดังตอไปนี้ 
(๑) ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่

คลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตซึ่งเก็บ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จากการคาในเขตจังหวัด โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสําหรับน้ํามัน
และกิโลกรัมละไมเกินสิบสตางคสําหรับกาซปโตรเลียม 

(๒) ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับยาสูบ ซึ่งเก็บจากการคาในเขต
จังหวัดโดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินมวนละสิบสตางค 

(๓) ภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวม
กับอัตราตามมาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๕ (๖) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพ่ิมที่
จัดเก็บไดหักสวนที่ตองจายคืนแลว โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นใน
อัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา ๒๓ (๕) แลวไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บ
ตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๕) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต
ภาษีรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเล่ือนตามกฎหมายวาดวย
ลอเล่ือน 

(๖) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาต ิ
(๗) อากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน 
(๘) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร ใหไดรับการจัดสรรในอัตรารอยละ

ย่ีสิบของคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บไดภายในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น 
(๙) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมใหไดรับการจัดสรร

ในอัตรารอยละยี่สิบของคาภาคหลวงปโตรเลียมที่จัดเก็บไดภายในเขตขององคการบริหารสวน
จังหวัดนั้น 

(๑๐) คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดโดยออกขอบัญญัติเรียกเก็บ
จากผูพักในโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

(๑๑) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมาย
หนาที่ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตองคการบริหารสวน
จังหวัดนั้น และใหตกเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด 

(๑๒) คาธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการ
สาธารณะที่องคการบริหารสวนจังหวัดจัดใหมีข้ึน 

(๑๓) รายไดอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 
มาตรา ๒๕  กรุงเทพมหานครอาจมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงิน

รายไดดังตอไปนี้ 
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(๒) ภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที ่
(๓) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน น้ํามัน
ดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต ซึ่งเก็บจากการคาใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินลิตรละสิบสตางคสําหรับน้ํามัน และ
ไมเกินกิโลกรัมละสิบสตางคสําหรับกาซปโตรเลียม 

(๕) ภาษีบํา รุงกรุงเทพมหานครสําหรับยาสูบซึ่ งเ ก็บจากการคาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มไดไมเกินมวนละสิบสตางค 

(๖) ภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับการจัดสรร ในอัตราซึ่งเมื่อรวม
กับอัตราตามมาตรา ๒๓ (๔) และมาตรา ๒๔ (๓) แลวไมเกินรอยละสามสิบของภาษีมูลคาเพ่ิมที่
จัดเก็บไดหักสวนที่ตองจายคืนแลว โดยเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๗) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นใน
อัตราไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเปนหนาที่ของ
กรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(๘) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมาย
วาดวยสุรา  และคาแสตมปยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ  ซึ่ ง เ ก็บจากการคาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกินรอยละสามสิบของอัตราภาษีที่
กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และใหถือเปนภาษีและคาแสตมปตามกฎหมายวาดวยการนั้นโดยเปน
หนาที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ 

(๙) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
(๑๐) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต

ภาษีรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเล่ือนตามกฎหมายวาดวย
ลอเล่ือน 

(๑๑) ภาษีการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
(๑๒) คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแรที่จัดเก็บภายในเขตของ

กรุงเทพมหานคร ในอัตรารอยละสี่สิบของคาภาคหลวงแรที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บไดจริง 
(๑๓) คาภาคหลวงปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมที่จัดเก็บภายใน

เขตของกรุงเทพมหานคร ในอัตรารอยละสี่สิบของคาภาคหลวงปโตรเลียมที่กรมทรัพยากรธรณี
จัดเก็บไดจริง 

(๑๔) อากรการฆาสัตว และผลประโยชนอ่ืนอันเกิดจากการฆาสัตวตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 

(๑๕) คาธรรมเนียมบํารุงกรุงเทพมหานคร โดยออกขอบัญญัติเรียกเก็บจากผู
พักในโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

(๑๖) คาธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ ทั้งนี ้ใหเปนไป
ตามอัตราและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑๗) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่
มีทุนทรัพยตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๘) คาธรรมเนียมดังตอไปนี้ โดยออกขอบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไมเกิน
รอยละสามสิบของคาธรรมเนียมที่จัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 
(ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
(๑๙) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมาย

หนาที่ใหกรุงเทพมหานครเปนเจาหนาที่ดําเนินการภายในเขตของกรุงเทพมหานคร และใหตก
เปนรายไดของกรุงเทพมหานคร 

(๒๐) คาธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชหรือไดรับประโยชนจากบริการ
สาธารณะที่กรุงเทพมหานครจัดใหมีข้ึน 

(๒๑) รายไดอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนของกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๒๖  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกร

ปกครองรูปแบบพิเศษไมเต็มพื้นที่จังหวัด มีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายได
อ่ืนตามมาตรา ๒๓ 

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครอง
รูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จังหวัด มีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดอ่ืนตามมาตรา 
๒๓ และมาตรา ๒๔ 

 
มาตรา ๒๗  ภาษีและอากรประเภทอื่นนอกเหนือจากที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๓ 

มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ อาจกําหนดใหเปนภาษีและอากรรวมกันระหวางรัฐกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรืออาจกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บเพิ่มได เพ่ือให
สอดคลองกับการถายโอนภาระหนาที่และงบประมาณจากราชการสวนกลางมายังองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ทั้งนี้ ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรตามวรรคหนึ่งในแตละป ใหคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดโดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองเปนสําคัญ 

 
มาตรา ๒๘  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมีรายรับดังตอไปนี ้
(๑) รายไดจากทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๒) รายไดจากสาธารณูปโภค 
(๓) รายไดจากการพาณิชยและการทํากิจการ ไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับ

บุคคลอื่น หรือจากสหการ 
(๔) ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับ คาตอบแทน หรือรายไดอ่ืน

ใดตามที่มีกฎหมายบัญญัติไวใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๕) คาบริการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่น 

(๗) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวาง
ประเทศ 

(๘) รายไดจากการจําหนายพันธบัตร 
(๙) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตางๆ 
(๑๐) เงินกูจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 
(๑๑) เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนที่มีผูอุทิศให 
(๑๒) เงินชวยเหลือหรือเงินคาตอบแทน 
(๑๓) รายไดจากทรัพยสินของแผนดิน หรือรายไดจากทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจ

ที่ดําเนินการเพื่อมุงหากําไรในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๑๔) รายไดจากคาธรรมเนียมพิเศษ 
การออกพันธบัตรตาม (๘) การกูเงินจากองคการ หรือนิติบุคคลตางๆ ตาม (๙) 

การกูเงินตาม (๑๐) และรายไดตาม (๑๓) ใหออกเปนขอบัญญัติทองถ่ินโดยไดรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๒๙  การกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับรายไดตามหมวดนี้ 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข อัตราการจัดสรร การนําสงเงินรายไดและการไดรับเงิน
รายไดสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ในกรณีที่การกําหนดรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องใดมีกฎหมาย
อ่ืนบัญญัติไวและเปนการกําหนดรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องเดียวกับที่บัญญัติ
ไวแลวในบทบัญญัติเก่ียวกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหมวดนี้ ใหใชบทบัญญัติ
ตามหมวดนี้บังคับแทนบทบัญญัติของกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ถาการกําหนดรายไดในเรื่องใดมี
กฎหมายกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข อัตราการจัดสรร การนําสงเงินรายไดและการไดรับ
เงินรายไดใชบังคับอยูแลว ใหใชบังคับตามกฎหมายเชนวานั้นไปพลางกอนจนกวาจะมีการ
ประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง แตถาการกําหนดรายไดในเรื่องใดยังไมมีกฎหมายเชน
วานั้น ใหการกําหนดรายไดตามบทบัญญัติในหมวดนี้มีผลใชบังคับเมื่อมีประกาศของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมอบใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่น จัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทน หรือรายได
อ่ืนใด เพ่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นก็ได ทั้งนี้ โดยใหคิดคาใชจายไดตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๔ 
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   
 
มาตรา ๓๐  แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินให

ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ใหดําเนินการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูใน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในกําหนดเวลา ดังนี้ 
(ก) ภารกิจที่เปนการดําเนินการซ้ําซอนระหวางรัฐและองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน หรือภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหดําเนินการใหเสร็จ
ส้ินภายในสี่ป 

(ข) ภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและกระทบ
ถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสี่ป 

(ค) ภารกิจที่เปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ใหดําเนินการใหเสร็จ
ส้ินภายในสี่ป 

(๒) กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐและของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองตามอํานาจและ
หนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ใหชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหแตกตางกันได โดยใหเปนไปตามความพรอมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละแหง ซึ่งตองพิจารณาจากรายไดและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
จํานวนประชากร คาใชจายในการดําเนินงาน ตลอดจนคุณภาพในการใหบริการที่ประชาชนจะ
ไดรับ ทั้งนี้ ตองไมเกินระยะเวลาสิบป 

(๓) กําหนดแนวทางและหลักเกณฑใหรัฐทําหนาที่ประสานความรวมมือและ
ชวยเหลือการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

(๔)๒ กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไดอ่ืนใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแตละประเภทอยางเหมาะสม โดยตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลไมนอยกวารอยละ
ย่ีสิบหา และโดยมีจุดมุงหมายที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมขึ้นคิดเปนสัดสวน
ตอรายไดสุทธิของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละสามสิบหา โดยการจัดสรรสัดสวนที่เปนธรรม
แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และคํานึงถึงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นดวย 

การเพิ่มสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอรายไดสุทธิของรัฐบาล
ตามวรรคหนึ่งใหเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแกการพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

                                                 
๒ มาตรา ๓๐ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สามารถดําเนินกิจการบริการสาธารณะไดดวยตนเอง และใหเปนไปตามภารกิจที่ถายโอนใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ถายโอนเพ่ิมขึ้นภายหลังปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป แต
ไมวากรณีจะเปนประการใดเงินอุดหนุนที่จัดสรรใหตองมีจํานวนไมนอยกวาเงินอุดหนุนที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๕) การจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปในสวนที่เก่ียวกับการบริการสาธารณะ
ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนไปตามความจําเปนและความ
ตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

 
มาตรา ๓๑  ในการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ถามีกฎหมายใดบัญญัติไวในลักษณะที่เปนผลทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมอาจ
ดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ไดดวยตนเอง หรือมีลักษณะเปนการซ้ําซอนกับการปฏิบัติหนาที่
ในการใหบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดวยกัน และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหมีการแกไขกฎหมายนั้น ให
คณะกรรมการรายงานตอรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการใหมีการแกไขกฎหมายดังกลาวตอไป 

 
มาตรา ๓๒  ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือกําหนด

ข้ันตอนการกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดรายละเอียดของอํานาจหนาที่ในการใหบริการสาธารณะที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบจะตองกระทํา โดยในกรณีใดเปนอํานาจและหนาที่ที่เก่ียวของ
กับการดําเนินการของรัฐหรือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน ใหกําหนดแนวทางวิธี
ปฏิบัติเพ่ือประสานการดําเนินการใหเกิดประโยชนแกสวนรวม 

(๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการในการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรให
เพียงพอแกการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ที่กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐในการใหบริการสาธารณะเปน
สวนรวมดวย 

(๓) รายละเอียดเก่ียวกับการเสนอใหแกไขหรือจัดใหมีกฎหมายที่จําเปนเพื่อ
ดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๔) จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนด
นโยบายและมาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปสูสวน
ทองถ่ิน โดยการสรางระบบการถายเทกําลังคนสูทองถ่ิน และสรางระบบความกาวหนาสายอาชีพที่
เหมาะสม 

แผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งตองกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติ และกําหนด
หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินการใหชัดเจนดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๓  เมื่อคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๒ แลว ให
เสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ แลวรายงานตอรัฐสภาเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช
บังคับตอไป 

แผนปฏิบัติการที่ประกาศใชบังคับตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐ
ที่เก่ียวของตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติการนั้น 

ในกรณีที่สภาพการณเปลี่ยนแปลงไปในระหวางที่แผนปฏิบัติการใชบังคับ
คณะกรรมการอาจดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการใหเหมาะสมกับสภาพการณนั้นได 

ใหคณะกรรมการมีหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและ
รายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบทุกป ในกรณีที่มีปญหาอุปสรรคไมอาจดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การได ใหคณะกรรมการรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไข
ดวย 

 
มาตรา ๓๔  ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกําหนดอํานาจและหนาที่และ

การจัดสรรรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายหลังที่ไดดําเนินการตามแผนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปแลว โดยตองพิจารณาทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกิน
หาปนับแตวันที่มีการกําหนดอํานาจและหนาที่หรือวันที่มีการจัดสรรรายได ทั้งนี้ จะตองพิจารณา
ถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจและหนาที่และการจัดสรรรายได เพ่ือกระจายอํานาจ
เพ่ิมขึ้นใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๓๕  ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการจัดทําแผนตามมาตรา ๓๐ และ

แผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๒ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่กรรมการเริ่มปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๓๖  ในวาระเริ่มแรก ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการเลือกผูแทนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและสรรหาผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๗  ในวาระเริ่มแรก เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่

ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ นายกรัฐมนตรีอาจมีคําส่ังใหหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ
ดําเนินการเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการไดตามที่เห็นสมควร 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๘๔ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจเพื่อพัฒนาการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ินเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับ
การกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ และการจัดสรรสัดสวนภาษีและ
อากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใหมีคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูแทนของหนวย
ราชการที่เก่ียวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิ มีจํานวนฝายละ
เทากันเพื่อทําหนาที่ดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พรพิมล/แกไข 
๒๙ ส.ค ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๓ 

 
มาตรา ๓๗  ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหแกไขคําวา “อธิบดีกรมการปกครอง” เปน “อธิบดี
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตรา 
พระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การปฏิบัติตามแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจในการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดไวไม
อาจดําเนินการไดตามกําหนดระยะเวลา ทําใหการกําหนดสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามมาตรา ๓๐ (๔) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมสอดคลองกับขอเท็จจริงในการถายโอนภารกิจ 
สมควรแกไขเพิ่มเติมการกําหนดสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตาม

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๒ ก/หนา ๑/๘ มกราคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สภาพขอเท็จจริงนั้น และยังคงเปาหมายการเพิ่มสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
ไดรับไมนอยกวารอยละสามสิบหาไวเชนเดิม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัชรินทร/เนติมา/ผูจัดทาํ 
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

วาทินี/ปฐมพร/โสรศ/ปรับปรุง 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
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