
 
 

 

 

 

 

               

    

    

    

          

 

 

 

 

 

                          

      เทศบาลต าบลหนองกราด 

             อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

จัดท ำโดย 

☻                                                     คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

     ☻                                                                           งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล 

  แผนพฒันำเทศบำลสำมปี 
  (พ.ศ.2559-2561) 



ค าน า 
 

  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลต าบลหนองกราด  ด าเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  

เพื่อใช้ก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยได้จัดท าให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความ

ต้องการของประชาชน  และศักยภาพของท้องถิ่น  สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อ าเภอ  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนอง

กราด  คณะผู้บริหารและผู้จัดท าแผนพัฒนาฉบับนี้ได้จัดท าแผนฯ  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าเทศบัญญั ติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ให้สามารถพร้อมที่จะน าไปปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการ

พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารมุ่งหวังที่จะให้เกิด

การพัฒนาในท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลหนองกราด  ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนา

สามปี  (พ.ศ.2559 - 2561)  ทั้งส่วนราชการ  ภาคเอกชน  ประชาคมท้องถิ่น  ประชาชน  ตลอดจนพนักงาน

และลูกจ้างของเทศบาลทุกท่าน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองกราดสามปีฉบับนี้  

จะเป็นประโยชน์ในการน าไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 

          เทศบาลต าบลหนอง
กราด 

                มิถุนายน  2558 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559 – 2561) 
เทศบาลต าบลหนองกราด 

 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1) ยุทธศาสตรก์ารสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ         
1.1 แนวทางการพฒันา  ประสานและบริหารการจดัการน้ า  ตามพระราช
ด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 2538 เพื่อแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

- - - - - - - 
- 

1.2 แนวทางการพฒันา พัฒนาขดุลอก  คูคลองและจดัสร้างแหล่งน้ า  สงวน
และเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคบริโภค  รวมทัง้วางโครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง  

2 12,000,000 - - - - 2 12,000,000 

1.3 แนวทางการพฒันา  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  และให้เข้าใจเรื่องการใช้น้ า  และทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้คุ้มค่า 

1 200,000 - - 1 1,100,000 2 1,300,000 

รวม 3 12,200,000 - - 1 1,100,000 4 13,300,000 

2) ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา         
2.1 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  ใหเ้ปน็ไปตาม
มาตรฐานการศึกษา  

9 665,000 8 165,000 8 165,000 25 995,000 

2.2 แนวทางการพฒันา  พัฒนาและเตรียมบคุลากรด้านการศึกษา  (ครู  
บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน) ให้เป็นผู้มคีุณภาพมีทักษะและศักยภาพ
ตามมาตรฐานสากล  รองรับประชาคมอาเซียน 

- - - - - - - - 
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ยุทธศาสตร ์

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

2.3 แนวทางการพฒันา สนับสนนุให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา  เป็นเครื่องมือของชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป 

- - - - - - - - 

2.4  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนศนูย์คอมพิวเตอร์ระดบัชุมชนเพื่อเพิ่ม
ทักษะประชาชนในชุมชน  สนับสนุนและส่งเสริมใหป้ระชาชนทกุหมู่ทุก
ระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในทุกด้าน  เช่น  ด้านแรงงาน  ด้านอาชีพ ฯลฯ  โดยเฉพาะด้านการใช้
ภาษาในสังคมอาเซียน  เชน่  ภาษาอังกฤษ  เป็นตน้ 

3 40,000 2 30,000 2 30,000 7 
 

100,000 
 

2.5 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

8 4,212,000 7 2,712,000 7 2,712,000 22 9,636,000 

รวม 20 4,917,000 17 2,907,000 17 2,907,000 54 10,731,000 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการเกษตร         
3.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาปรับปรุงพนัธุ์พืชและเมล็ดพันธ์ุพืชที่ดีมี
คุณภาพเพื่อเกษตรกรจะได้เพิ่มผลผลิต  โดยส่งเสริมใหเ้กิดเกษตร
อุตสาหกรรม  เกิดพันธ์ุพืชใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น  โดยอาศัยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทัง้ภาครัฐและ
เอกชน 

- - - - - - - - 

3.2  แนวทางการพัฒนา  ลดต้นทนุการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มคีุณภาพ  มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือ
และใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

- - - - - - - - 

3.3  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการจัดตัง้กองทนุเพื่อเกษตรกรในหมูบ่้าน 
(อกม.) หารูปแบบใหม่ ๆ ปรบัปรุงรูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

2 100,000 2 100,000 2 100,000 6 300,000 
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ยุทธศาสตร ์

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

3.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตรอย่างมีคุณภาพน าเครื่องจักร  และเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใช้  เพื่อ
เพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินคา้คุณภาพในท้องถิ่น  ส่งเสริมการกระจาย
สินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการ่วมมือและใหค้วามร่วมมือกับ
หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน 

- - - - - - - - 

3.5  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  เพื่อเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัย
เทคโนโลยีทีท่ันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

6 230,000 3 160,000 3 160,000 12 
550,000 

3.6  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภค  เพื่อจ าหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์  โดยขอความ
ร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

- - - - - - - - 

รวม 8 330,000 5 260,000 5 260,000 18 850,000 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม         
4.1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการ
หมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแขง็เพือ่เป็นผู้น าการพัฒนาชุมชนและทอ้งถิ่นที่มี
คุณภาพ 

2 58,000 1 18,000 1 18,000 3 94,000 

4.2 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดบัหมูบ่้าน  ให้
พึ่งตนเองได้  ให้ประชาชนมีฐานะดีขึ้น  มีสาธารณูปโภคที่ดีและเข้าถึงทุก
ชุมชน 

- - - - - - - - 
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ยุทธศาสตร ์
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

4.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมทีเ่หมาะสมและ
ด าเนินการให้เกิดกองทุน  หรือจดัหางบประมาณเพื่อด าเนินการพฒันา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง  รวมตลอดถึงการพัฒนาใหม้ีความรู้
ความช านาญในวิชาชีพที่เหมาะสม  เพื่อพึ่งตนเอง  เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  ทัดเทียมกับบคุคลทั่วไป 

29 8,042,120 28 7,942,120 26 7,892,120 83 23,876,360 

4.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน  เพื่อ
เป็นบุคลากรที่มคีุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต 

3 180,000 3 180,000 3 180,000 9 540,000 

4.5  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตาม
ความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น  เพื่อเตรียมยกระดบัเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

5 190,000 5 190,000 5 190,000 15 570,000 

4.6  แนวทางการพัฒนา  ด าเนินการสนับสนุน  และประสานรัฐบาล  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทุกระดับ  เพื่อป้องกันและให้มีการปราบปราม
และแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทกุระดับ   

1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

4.7  แนวทางการพัฒนา  ด าเนินการโครงการเทศบาลสัญจรเพื่อใหบ้ริการ
ประชาชน  และรับทราบปัญหาอุปสรรค  และความต้องการของประชาชน
ในพื้นที ่

- - - - - - - - 
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ยุทธศาสตร ์

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

4.8  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท้ี่เป็น
แบบอย่างที่ดี  และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  รวมทั้งจดัสร้างหอ
เกียรติยศ  (Hall  of  Fame)  เพื่อประกาศเกียรติคุณ  ผู้มีคุณูปการ  และสร้าง
ช่ือเสียงให้แก่จงัหวัดนครราชสีมา 

- - - - - - - - 

รวม 38 8,512,120 37 8,412,120 35 8,362,120 110 25,286,360 

5)  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสขุ         
5.1  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการจัดตัง้กองทนุ  และเพิ่มสวัสดิการ
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  (อสม.) 

1 120,000 1 120,000 1 120,000 3 360,000 

5.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรักษาพยาบาล
ประชาชนในระดับต าบล  หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
เพื่อใหป้ระชาชนได้รับบริการที่ด ี ทั่วถึง  และทันเหตุการณ์โดยร่วมมือ
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  และหน่วยงาน  หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

4 365,000 4 365,000 4 365,000 12 1,095,000 

5.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนใน
ระดับหมู่บ้านและชุมชน  ให้มีสุขภาพแข็งแรง  โดยให้การเรียนรูก้าร
ดูแลสุขภาพ  การออกก าลังกาย  การป้องกันโรค  การใช้ยาอย่างถูกต้อง  
การรับประทานอาหารที่มปีระโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือ
การรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

7 890,000 6 710,000 7 740,000 20 2,340,000 

รวม 12 1,375,000 11 1,195,000 12 1,225,000 35 3,795,000 
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ยุทธศาสตร ์

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

6)  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน         
6.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้าน
โครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน  ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความ
ต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 

- - - - - - - - 

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่าง
ทั่วถึง  ให้สามารถตอบสนองความต้องการ  และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร  แหล่งท่องเที่ยว  และพ้ืนที่อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของ
ประชาชน 

27 11,196,000 56 30,145,000 31 22,970,000 114 
 

64,311,000 

6.3  แนวทางการพัฒนา  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ  
เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัตงิานที่มีความช านาญในการก่อสร้าง  
ปรับปรุง  เส้นทางคมนาคม 

1 500,000 - - - - 1 500,000 

6.4  แนวทางการพัฒนา  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของ
ประชาชนในด้านสาธารณูปโภค  และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการ
ใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 

- - - - - - - - 

6.5  แนวทางการพัฒนา  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัด
นครราชสีมา  เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร  ความปลอดภัยและความเปน็
ระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 

- - - - - - - - 

รวม 28 11,696,000 56 30,145,000 31 22,970,000 115 64,811,000 
 
 

67 



 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

7) ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเท่ียวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา         
7.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีของชุมชนท้องถิน่โคราช  เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

18 1,231,000 17 1,131,000 17 1,131,000 52 
 

3,493,000 

7.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม  สร้างแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น   

- - - - - - - 
 
- 

7.3  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยว  และสร้างเครือข่าย  เพือ่พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศ 

- - - - - - - - 

7.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน  และจัดการ
แข่งขนักีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแตร่ะดับหมู่บ้านจนถึงระดบัจังหวัด  เพื่อให้เยาวชน  
นักเรียน  นักศึกษา  เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา  รวมถึงการสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาต ิ

10 3,580,000 8 1,580,000 7 580,000 25 5,740,000 

รวม 28 4,811,000 25 2,711,000 24 1,711,000 77 9,233,000 
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ยุทธศาสตร ์

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

8) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี         
8.1 แนวทางการพฒันา  ปรับปรุงโครงสร้างการบรหิารงาน   เพื่อให้รองรับการ
ปฏิบตัิภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคตใินด้านต่าง ๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ประชาคมอาเซียนและของประเทศต่าง ๆ ในโลก   

2 360,000 2 360,000 2 360,000 6 1,080,000 

8.2  แนวทางการพัฒนา  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารงานภายใน
องค์กร  เพื่อใหบ้ริการกับประชาชนให้สะดวก  รวดเร็ว  แม่นย า  โดยยึดถือ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนผูร้ับบริการเป็นส าคัญ 

- - - - - - - 
 
- 

8.3  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนบคุลากรในสังกัด  ให้ได้รับการศึกษา  
อบรม  การท าวิจัย  เพิ่มพูนความรู้  เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ  การท างานให้
เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน  และในการส่ือสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

3 450,000 3 450,000 3 450,000 9 1,350,000 

8.4  แนวทางการพัฒนา  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่  ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น  สร้างประโยชน์สูงสุด  แก่ประชาชนในจงัหวัดนครราชสีมา 

1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 

8.5  แนวทางการพัฒนา  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย  และความต้องการ  ของประชาชนในการพัฒนาจงัหวัด
นครราชสีมา 

1 40,000 1 40,000 1 40,000 3 120,000 

8.6  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 22 16,730,200 - - 1 1,000,000 23 17,730,200 

รวม 29 17,600,200 7 870,000 8 1,870,000 44 20,340,200 
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ยุทธศาสตร ์

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

9)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน         
9.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตัง้ระบบเตอืน
ภัยธรรมชาติ  และภัยพิบัติต่าง ๆ  

- - - - - - - - 

9.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วน
ราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  ในการ
เตรียมความพร้อมในการปอ้งกันภัย  และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

- - - - - - - 
 
- 

9.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิดในเขตชุมชน  และสถานที่ส าคัญ  เพื่อสร้างความอบอุ่น
ใจ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

- - - - - - - - 

9.4  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตัง้และอบรมฟื้นฟู
ต ารวจบ้าน  และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เพื่อเป็น
ก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ  และดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 

7 780,000 5 680,000 5 680,000 17 2,140,000 

รวม 7 780,000 5 680,000 5 680,000 17 2,140,000 

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิง่แวดลอ้ม         
10.1  แนวทางการพฒันา  ส่งเสรมิ  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วน
ราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  ในการพัฒนาฟื้นฟู
และอนุรักษ์ธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม  แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าล าคลอง  และป่า
ไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์   

2 460,000 1 100,000 1 100,000 4 660,000 
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ยุทธศาสตร ์

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

10.2  แนวทางการพฒันา  ส่งเสรมิ  สนับสนุนและร่วมมือกับ
ส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน  ใน
การรณรงค์สร้างจิตส านึก  เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปัญหามลพิษ  
และปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

11 815,000 10 1,515,000 8 505,000 29 

 
2,835,000 

10.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสรมิ  สนับสนุนและสร้างความ
ร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม  เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

5 2,100,000 1 30,000 2 1,680,000 8 3,810,000 

รวม 18 3,375,000 12 1,645,000 11 2,285,000 41 7,305,000 

รวมทั้งสิ้น 191 65,596,320 175 48,825,120 149 43,370,120 515 157,791,560 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 

เทศบาลต าบลหนองกราด 

 
1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและ 
                                       น้ าแล้ง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. โครงการฟื้นฟูบูรณบึงหนอง
ใหญ่   

ฟื้นฟูบูรณบึงหนองใหญ่ โดย
การขุดลอกบึงหนองใหญ่  
เพื่อให้กักเก็บน้ าได้มากขึ้นและ
ใช้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้ า 

ฟ้ืนฟูบูรณ 
บึงหนองใหญ่ 

จ านวน  1  โครงการ 

20,000,000 
 

- - ราษฎรมีแหล่งน้ าใช้ในการ  
อุปโภค  บริโภคตลอดป ี

กองช่าง/ปภ/ 
กระทรวงมหาดไทย/
กรมชลประทาน 

2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า
เข้าเหมืองส่งน้ าหนองหัวช้าง   

เพื่อรองรับน้ าจากพื้นที่
เกษตรกรรม  ระบายน้ าเข้าหนอง
หัวช้าง   

ก่อสร้างระบบระบาย
น้ าเข้าเหมืองส่งน้ า
หนองหัวช้าง 

จ านวน  1  โครงการ 

2,000,000 - - การระบายน้ าในพื้นที่เกษตรกรรม
เข้าหนองหัวช้าง  รวดเร็วยิ่งขึน้ 

กองช่าง / อบจ./ 
กรมชลประทาน/ 

กระทรวงมหาดไทย 
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1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และให้เข้าใจเร่ืองการใช้น้ า  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. โครงการซ้ือที่ดนิเพื่อขดุเป็น
หนองน้ าสาธารณะประจ า
หมู่บ้าน  (ชุมชนใหม่แหลมทอง) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใช้ประจ า
ชุมชน 

ซ้ือที่ดินเพื่อขุดเป็น
หนองน้ าสาธารณะ 

จ านวน 1 โครงการ 

- - 1,100,000 ราษฎรมีน้ าใช้ประจ าชุมชน กองช่าง 

2. โครงการศึกษาดูงานเรื่อง
เศรษฐกิจ พอเพียง  

เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้  
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
การท างาน 

1  ครั้ง 200,000 - - ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรม/ ศึกษาดู
งาน มีความรู้และมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. โครงการปฐมนเิทศและปจัฉิม
นิเทศผูป้กครองของเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
หนองกราด 

เพื่อให้ผูป้กครองของเด็ก
นักเรียนในปีการศึกษาใหม่ 
มีความรู้ความเข้าใจการ
ด าเนินการเรียนการสอน
ของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2 ครั้ง/ป ี 2,000 

 

2,000 

 

2,000 

 

ผู้ปกครองเด็กนักเรียนมคีวามรู้
ความเข้าใจในการด าเนินการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาล 

กองการศึกษา 
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2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2. โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้คณะกรรมการฯ  
มีความรู้ความเข้าใจการ
ด าเนินการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2 ครั้ง/ป ี 5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

คณะกรรมการฯ มีความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล 

กองการศึกษา 

3. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
หนองกราด 

-เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
-เพื่อรับทราบปัญหาจาก
ผู้ปกครอง/ชุมชน 
-เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหนองกราด 

นักเรียน/ผู้ปกครอง
ของศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล

หนองกราด 

1,000 1,000 1,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
พัฒนาการเรียนการสอน  ได้รับ
ทราบปัญหาจากผูป้กครอง/
ชุมชนผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหนองกราด 

กองการศึกษา 

4. โครงการสารสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารถงึ
ผู้ปกครอง  ชุมชนในเขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาลต าบลหนองกราด 

เพื่อให้ผู้ปกครองในเขต
เทศบาล  และนอกเขต
เทศบาลได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากเทศบาล 

1 ครั้ง/ป ี 5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

ผู้ปกครองเด็กนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในการด าเนินการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาล 

กองการศึกษา 

5. โครงการบัณฑิตน้อย -เพื่อให้ผู้ปกครองมีความภูมิใจ
และมีความรู้สึกที่ดีต่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 
-เพื่อให้นักเรียนภูมิใจและรักใน
สถานศึกษา 

80 คน/รุ่น/ป ี 27,000 
 

27,000 
 

27,000 
 

นักเรียน ผูป้กครอง ภูมิใจและมี
ความรู้สึกที่ดีต่อศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาล 

กองการศึกษา 

6. โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนอง
กราด 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน  รู้จักการ
ออกก าลังกาย  รู้รักสามัคคี  มี
น้ าใจเป็นนักกฬีา 

1  ครั้ง / ปี  15,000 15,000 15,000 นักเรียนไดเ้ล่นกีฬา   
ออกก าลังกาย  สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษา 
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2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

7. โครงการ  English  Camp เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และมี
ทักษะเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษ 

1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 นักเรียนได้รับความรู้  และมีทักษะ
เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ 

กองการศึกษา 

8. โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในงาน
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

1  โครงการ 60,000 60,000 60,000 เด็กในพื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองกราดได้
มีส่วนร่วม  และได้รับความสนุกสนาน
ในการร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 

กองการศึกษา 

9. 
 

โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลหนองกราด 
(เชื่อมต่ออาคารหลังเก่าถึงหลังใหม่) 

เพื่อให้มีอาคารเรียนเพิ่ม
ส าหรับรองรับจ านวนเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1  แห่ง 500,000 - - มีอาคารเรียนเพียงพอส าหรบั
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 

 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
2.4  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน  สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อม 

                                        และตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน  เช่น  ด้านแรงงาน  ด้านอาชีพ  ฯลฯ  โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษาในสังคมอาเซียน   
                                        เช่น  ภาษาอังกฤษ  เป็นต้น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุให้
มีการเรียนการสอนโดยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมประเพณี
ไทย  ในช่ัวโมงเรียนปกต ิ

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้
ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมประเพณีไทยที่มี
อยู่ในท้องถิ่น 

นักเรียนศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล

หนองกราด 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

นักเรียนเรียนรู้และสืบทอด 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมและประเพณีไทย
ไม่ให้สูญหายไป 

กองการศึกษา 
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2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
2.4  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน  สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อม 

                                        และตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน  เช่น  ด้านแรงงาน  ด้านอาชีพ  ฯลฯ  โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษาในสังคมอาเซียน   
                                        เช่น  ภาษาอังกฤษ  เป็นต้น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2. โครงการค่ายศิลปะ   
 

เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชน
ได้เรียนรู้ชีวิตผ่าน
กระบวนการสร้างสรรค์  
ผลงานทางศิลปะร่วมกัน 

1  โครงการ 10,000 - - เยาวชนได้เรียนรู้ชีวิตผ่าน
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางศิลปะร่วมกัน 

กองการศึกษา 

3. โครงการสืบสานดนตรีไทย เพื่อให้นักเรียน  เยาวชน
และประชาชนได้รู้จัก  และ
อนุรักษ์การเล่นดนตรีไทย 

1  โครงการ 20,000 20,000 20,000 นักเรียนได้รบัการปลูกฝัง  
อนุรักษ์  และสืบสานดนตรี
ไทย 

กองการศึกษา 

 
 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
2.5  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน(ทุกชุมชน) 

เพื่อเสริมทักษะในการอ่าน
ให้แก่ประชาชนในชุมชน 

8 แห่ง 

( 8 ชุมชน ) 
200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

ประชาชนในท้องถิ่นได้มีแหล่ง
เรียนรู้อย่างทั่วถึง 

กองการศึกษา 
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2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
2.5  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2. โครงการจดัให้มีรถรบั – ส่ง
นักเรียน (โรงเรียนในเขตเทศบาล) 

เพื่อให้นักเรียนสะดวกในการ
เดินทางไป - กลับโรงเรียน 

1  คัน 1,500,000 - - นักเรียนได้รบัความสะดวกใน
การเดินทางไป - กลับ 

กองการศึกษา 

3. โครงการสนับสนุนการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ในชุมชนในเขตเทศบาล 

เพื่อใหป้ระชาชนผู้สนใจ
การศึกษาได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง 

1  ครั้ง/ป ี 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับการศึกษาทั่วถึง กองการศึกษา 

4. โครงการศึกษาเรียนรูน้อกสถานที ่
 

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้
นอกสถานที่  พิพิธภัณฑ ์
หลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ   
สวนสัตว์นครราชสีมา 

นักเรียนและคณะ
บุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็เทศบาลต าบล

หนองกราด 

60,000 60,000 60,000 นักเรียนไดศ้ึกษาเรียนรู้นอก
สถานที่  พิพิธภัณฑ์ 
หลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ   
สวนสัตว์นครราชสีมา 

กองการศึกษา 

5. โครงการห้องเรียนสัญจร  อบรม  
ธรรมะ   

-เพื่อให้นักเรียนได้เปลี่ยน
บรรยากาศในการเรียนรู้ 
-เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา
ธรรมะ 
-เพื่อให้นักเรียนได้ปลูกฝัง
จิตส านึก  ให้เกิดศรัทธาต่อ
พระพุทธศาสนา 

นักเรียนศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลหนองกราด 

2,000 2,000 2,000 นักเรียนได้รบัความรู้เกี่ยวกับ
ธรรมะ  และได้ปลูกฝัง  
จิตส านึก  ให้เกิดจิตศรัทธาต่อ
พระพุทธศาสนา 

กองการศึกษา 

6. โครงการจดัหาอาหารเสริม(นม) 
เด็กอายุ  1-12  ปี   

เพื่อให้เด็กสุขภาพแข็งแรง นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล

หนองกราด 
นักเรียนโรงเรียนวัด

หนองกราด 

800,000 800,000 800,000 เด็กมีร่างกายที่แขง็แรง กองการศึกษา 
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2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
2.5  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

7. โครงการจดัหาอาหารเสริม (นม) 
ให้กับเด็กที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

เพื่อให้เด็กสุขภาพแข็งแรง เด็กในเขตเทศบาล
ต าบลหนองกราด 

50,000 50,000 50,000 เด็กในเขตเทศบาลต าบลหนอง
กราดมีร่างกายที่แข็งแรง 

กองสวัสดิการสังคม 

8. โครงการสนับสนุนงบประมาณ 

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
เพื่อให้นักเรียนรบัประทาน
อาหารกลางวันเพียงพอ 

2  ครั้ง/ป ี
 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 นักเรียนได้รบัอาหารกลางวัน
ครบ  5  หมู ่และเพียงพอทุกวัน 

กองการศึกษา 

 
 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
3.3  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ ๆ ปรับปรุงรูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. โครงการสนับสนุนกองทุนพร้อม
จัดหาเมล็ดพันธ์ุพืชทางการ
เกษตร 

เพื่อใหป้ระชาชนมีเมล็ดพันธ์ุ
พืชเกษตรที่มปีระสิทธิภาพ 

1 กองทุน 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนได้รับเมล็ดพันธ์ุพืช
ทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุข  
และส่ิงแวดล้อม 

2. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพเกษตรกรรม 

เพื่อให้เกษตรกรมีแนวทางใน
การประกอบอาชีพที่ด ี

1 รุ่น/ปี 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ผู้ผ่านการฝึกอบรมมทีักษะใน
การประกอบอาชีพ 

กองสาธารณสุข  
และส่ิงแวดล้อม 
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3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
3.5  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือ 
                                        และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. โครงการสนับสนุนกลุ่มผลิตปุ๋ย
ชีวภาพอัดเม็ดของเทศบาลต าบล
หนองกราด 

-เพื่อน าวัตถุดิบในชุมชน 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
-เพื่อสร้างงานในชุมชน
ก่อให้เกิดรายได้ 

3 กลุ่ม 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

ประชาชนมีรายได้จากการ
จ าหน่ายปุ๋ยหมักชีวภาพ
อัดเม็ด 

กองสาธารณสุข  
และส่ิงแวดล้อม 

2. โครงการสนับสนุนกลุ่มท าไร่
หนองกราด(ทุกชุมชน) 

เพื่อให้ชุมชนมีกองทนุ
สนับสนุนในการท าไร่ 

1  กลุ่ม 20,000 - - ประชาชนมีกองทุน
สนับสนุนในการท าไร่ 

กองสาธารณสุข  
และส่ิงแวดล้อม 

3. โครงการสนับสนุนเกี่ยวกับยา
ก าจัดศัตรูพืช หรือสารเคมีทาง
การเกษตร 

เพื่อให้ชุมชนได้รับการสนับสนุน
เกี่ยวกับยาก าจัดศัตรูพืช หรือ
สารเคมีทางการเกษตร 

1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 ชุมชนได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับ
ยาก าจัดศัตรูพืช หรือสารเคมีทาง
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองสาธารณสุข  
และส่ิงแวดล้อม 

4. โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้าน
การเกษตร 

เพื่อเป็นการเพ่ิมความรู้และเพ่ิม
ทักษะในการปฏิบัตงิานให้ได้ผลที่
ดีขึ้น 

1 กลุ่ม 20,000 

 

- - ประชาชนได้น าความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเกษตร 

กองสาธารณสุข  
และส่ิงแวดล้อม 

5. โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตพลังงานทดแทนจากมลูสัตว์  
ตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง  เช่น  การ
ท าก๊าซหุงต้มจากมูลสัตว์ 

เพื่อตอบสนองพระราชด าริ 
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  และ  
ประชาชนผลิตพลังงานทดแทน
ใช้เอง 

1  โครงการ 30,000 30,000 30,000 ทุกชุมชนผลิตพลังงานทดแทน
ใช้เองได้ 

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 

6 จัดหาเมล็ดพันธ์ุพืช พันธุไม้   
พันธ์ปลา 

เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้  
และอนุรักษ์พันธ์ปลาในเขต
เทศบาลต าบลหนองกราด 

1 โครงการ 30,000 - - ในเขตเทศบาลต าบลหนองกราด  
มีต้นไม้เพิ่มมากขึ้น  และมีพันธ์
ปลาเพิ่มขึ้น  ท าให้ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเกิดความสมดุล 

กองสาธารณสุข  
และส่ิงแวดล้อม 
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4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
บทบาทของคณะกรรมการหมูบ่้าน
และชุมชนให้เข้มแขง็ 

เพื่อพัฒนาบทบาทของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
และชุมชน 

1  โครงการ 
 

40,000 - - คณะกรรมการหมู่บ้านและ
ชุมชนมีบทบาทในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นมากขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

2. โครงการอบรม  สัมมนา  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ  และเพ่ิมประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการชุมชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการชุมชน 

1  โครงการ 300,000 - - คณะกรรมการชุมชนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพมากขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน   
                                        หรือจัดหางบประมาณเพื่อด าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง  รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่เหมาะสม   
                                        เพื่อพึ่งตนเอง  เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. โครงการสนับสนุนเบี้ยยงัชีพ
ผู้สูงอายุ 
 

เพื่อเปน็สวัสดิการ
ผู้สูงอาย ุ

723   คน 
 

5,814,000 5,814,000 5,814,000 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลทีด่ีขึน้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย/ 
กองสวัสดิการสังคม 

2. โครงการสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ เพื่อเปน็สวัสดิการของ
ชมรมผู้สูงอายุ 

1  ชมรม 20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุมีสวัสดิการที่ดีขึ้น กองสวัสดิการสังคม 

3. โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 

ที่บ้าน (อผส.) 
เพื่อดูแลผู้สูงอายุทีบ่้าน 1  โครงการ 36,000 36,000 36,000 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลมากขึ้น กองสวัสดิการสังคม 
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4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน   
                                        หรือจัดหางบประมาณเพื่อด าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง  รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่เหมาะสม   
                                        เพื่อพึ่งตนเอง  เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป                  

  ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

4. โครงการสนับสนุนเบี้ยยงัชีพคน
พิการ 

เพื่อเปน็สวัสดิการคน
พิการ 

87  คน 835,200 
 

835,200 
 

835,200 
 

คนพิการได้รับการดูแลที่ดขีึ้น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย/ 

กองสวัสดิการสังคม 

5. โครงการส่งเสริมสนับสนนุถุงยังชีพ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเปน็สวัสดิการ
ให้กับ  ผู้ด้อยโอกาส 

791  คน 94,920 
 

94,920 
 

94,920 
 

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลทีด่ี
ขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

6. โครงการอุดหนุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเชื้อ  H.I.V. (อ าเภอด่านขุนทด) 

เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือผู้มี
ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

1 ครั้ง 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้ป่วยที่ตดิเช้ือ  H.I.V. ได้รับการ
ดูแลด้านสวัสดิการ  

กองสวัสดิการสังคม 

7. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
ส าหรับผู้สูงอาย ุและผู้พิการ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับ
สารอาหารครบถ้วนเหมาะสมกับ
วัย 

1  โครงการ 80,000 80,000 80,000 ผู้สูงอายแุละผู้พิการได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนเหมาะสม 

กองสวัสดิการสังคม 

8. โครงการสนับสนุนเบี้ยยงัชีพผู้ปว่ย
เอดส์ 

เป็นสวัสดิการของ
ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส ์
ในชุมชน 

12,000 12,000 12,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รบัการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 

กองสวัสดิการสังคม 

9. อุดหนนุโครงการสงเคราะห์
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์  ผูป้ระสบภัย  
ผู้ยากไร้และผู้ทุพพลภาพ  กิ่งกาชาด
อ าเภอด่านขุนทด 

-เพื่อเป็นเงินสงเคราะห์  
ผู้ประสบภัย  ผู้ยากไร้และผู้
ทุพพลภาพ   
-เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
สาธารณกุศล อ.ด่านขุนทด 

1  ครั้ง 15,000 15,000 15,000 ผู้ประสบภัย  ผู้ยากไร้และผู้ทุพพลภาพ  
ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการ   
และเทศบาลฯ ได้ร่วมส่งเสริมกิจกรรม
สาธารณกุศล  กับอ าเภอด่านขุนทด 

กองสวัสดิการสังคม 

10. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  ตามโครงการ
บ้านเทิดไท้องค์ราชัน 

เพื่อช่วยเหลือ  ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้ยากไร ้ มีบ้านพักอาศัยที่
มั่นคง   

2  หลัง 100,000 100,000 - ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้   
มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคง  ถาวร 

กองสวัสดิการสังคม 
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4.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน   
                                        หรือจัดหางบประมาณเพื่อด าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง  รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่เหมาะสม   
                                         เพื่อพึ่งตนเอง  เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป                             
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

11. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของ
ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  
สร้างจิตสดใส  ร่างกายแข็งแรง   

เพื่อให้ผู้สูงอายุ  คนพิการ  
และผู้ด้อยโอกาสได้ฝึกทักษะ
การดูแลตนเองและอยู่ร่วม
สังคมอย่างมีความสุข   

1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการฝึกทักษะการดูแลตนเอง
และอยู่ร่วมสังคมอย่างมีความสุข   

กองสวัสดิการสังคม 

12. อุดหนนุโครงการเหล่ากาชาด 

จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
สาธารณกุศล  
จ.นครราชสีมา 

1  ครั้ง 20,000 20,000 20,000 ได้ร่วมส่งเสริมกิจกรรม 
สาธารณกุศล  
กับจังหวัดนครราชสีมา 

กองสวัสดิการสังคม 

13. โครงการศูนย์พฒันาครอบครัว 

ในชุมชน (ศพค.) 

เพื่อเสริมสร้างให้สถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็ง และเพื่อให้
ค าปรึกษาและบริการด้านต่าง ๆ 
เก่ียวกับครอบครัวและชุมชน 

8  ชุมชน 20,000 10,000 10,000 ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  และ
ส่งเสริมพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 

14. อุดหนนุโครงการ  สปสช. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนทุกวัยต้ังแต่แรกเกิด 

8  ชุมชน 100,000 100,000 100,000 ประชาชนทุกเพศทุกวัยใน
ชุมชน  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 
15. โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว

ของชุมชนในเขตเทศบาลต าบล
หนองกราด 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สตรีและครอบครัวของชุมชน  
ในเขตเทศบาลต าบลหนอง
กราด 

1  โครงการ 50,000 50,000 - สตรีและครอบครัวของชุมชน  
ในเขตเทศบาลต าบลหนอง
กราดมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึน้ 

กองสวัสดิการสังคม 

16. โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว  ในเขต
เทศบาลต าบลหนองกราด 

เพื่อสร้างความรักความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว 

1  โครงการ 30,000 30,000 30,000 สมาชิกในครอบครัวมีความรักความ
เข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
กัน 

กองสวัสดิการสังคม 
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4.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน   
                                        หรือจัดหางบประมาณเพื่อด าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง  รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่เหมาะสม   
                                        เพื่อพึ่งตนเอง  เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

17. โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานในการจัดท าแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลหนองกราด 

เพื่อเก็บข้อมูลความจ าเป็น
พื้นฐานของประชาชนให้
ถูกต้องในการจัดท าแผนฯ 

1 ครั้ง/ป ี 80,000 80,000 80,000 การเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน 
ของประชาชนได้ถูกต้องในการจัดท า
แผนฯ 

กองสวัสดิการสังคม 

18. โครงการตรวจสุขภาพสายตา
ประจ าป ี

เพื่อจัดหาแว่นสายตาให้กับ
ผู้ที่มีปัญหาทางสายตา 

300 คน/ปี 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนมีสุขภาพสายตาดี 
 

กองสวัสดิการสังคม 

19. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน เยาวชนและกลุ่มอาชีพ 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพมีทักษะ
ในการประกอบอาชีพ 

2 รุ่น  ๆ ละ 1 กลุ่ม 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ผู้ผ่านการฝึกอบรมมทีักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

กองสวัสดิการสังคม 

20. โครงการฝึกอบรมช่างเย็บจักร
อุตสาหกรรม(ทุกชุมชุน) 

เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
มีทักษะในการเย็บจักร
อุตสาหกรรม 

1รุ่น ๆ ละ 40 คน/ปี 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ผู้ผ่านการฝึกอบรมมทีักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

กองสวัสดิการสังคม 

21. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพซ่อม
เครื่องยนต์การเกษตร    (ทุกชุมชน) 

เพื่อใหป้ระชาชนมีแนวทาง
ในการประกอบอาชีพทีด่ ี

1 รุ่น / ปี 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ผู้ผ่านการฝึกอบรมมทีักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

กองสวัสดิการสังคม 

22. โครงการตรวจแนะน าสถาน
ประกอบการและแผงลอย 

เพื่อให้ความรู้แก่
ผูป้ระกอบการค้าอาหาร
สะสมอาหารแผงลอย 

1 ครั้ง / ป ี 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ผู้ประกอบการร้านค้าอาหารแผง
ลอยมีความรู ้

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 

23. โครงการส่งเสริมรายได้ให้กับ
นักศึกษาในช่วงปิดเทอม 

เพื่อนักศึกษาจะได้มีรายได้
ช่วงปิดเทอม 

50 คน/ป ี 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนนักศึกษาที่มีรายได้ในช่วง
ปิดเทอม 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

24. โครงการด้านการพัฒนาสตรี  
และครอบครัว 

เพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัว 1  โครงการ 50,000 - - สตรีมีบทบาทในการพัฒนา
ครอบครัวและสังคมมากขึน้ 

กองสวัสดิการสังคม 

25. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์และการตั้งครรภ์ในกลุ่ม
วัยรุ่น 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์และการตั้งครรภ์ในกลุ่ม
วัยรุ่น 

1  โครงการ 50,000 - - ปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ใน
กลุ่มวัยรุ่นได้รับการแก้ไข 

กองสวัสดิการสังคม 

26. โครงการบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข  
แบบ ABC  (Area  Based  
Collaborative  Research) ในเขต
เทศบาลต าบลหนองกราด 

เพื่อบูรณาการภารกิจของส่วน
ราชการต่าง ๆ ใน อปท. และทกุภาค
ส่วนในระดับพ้ืนที่อันจะน าไปสู่การ
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของประชาชน 

1  โครงการ 35,000 35,000 35,000 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองกราด
ได้รับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขอย่างท่ัวถึง 

กองสวัสดิการสังคม 

27. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุ
กองทุนสวัสดิการชุมชน   

เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จกัออมเงิน
เพื่อแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

1  โครงการ 30,000 30,000 30,000 สมาชิกรู้จักออมเงินเพื่อแบ่งปัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

กองสวัสดิการสังคม 

28. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
ป้องกันการละเมิดสิทธิสตรี  ใน
เขตเทศบาลต าบลหนองกราด 

เพื่อให้สตรี  ได้หลกีเลี่ยงสถานการณ์
เสี่ยงภัยอาชญากรรม 

1  โครงการ 20,000 20,000 20,000 สตรี  ในเขตเทศบาลต าบลหนองกราด  
ได้รับความปลอดภัยและรู้จักหลีกเลี่ยง
สถานการณ์เสี่ยงภัยอาชญากรรม 

กองสวัสดิการสังคม 

29. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และ
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
หนองกราดมีหลักการด าเนินชีวิตท่ี
ถูกต้องตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีง 

1  โครงการ 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนอง
กราดมีหลักการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

กองสวัสดิการสังคม 
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4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน  เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก   
และเยาวชนในเขตเทศบาล 
ต าบลหนองกราด 

เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล 
ต าบลหนองกราด 

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลหนองกราด 

50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบล
หนองกราดมีการพัฒนาศักยภาพมากขึ้น 

กองการศึกษา 

2. โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม เพื่อน าเด็กและเยาวชนเข้าอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม 

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลหนองกราด 

30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลได้รับ
การอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

กองการศึกษา 

3. โครงการวัยใส  ด้วยรัก  ไออุ่นแห่งรัก
ของครอบครัว 

เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับเพศศึกษาให้กับเดก็และ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลหนองกราด 

100,000 100,000 100,000 เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลได้รับ
ความรู้และประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
เพศศึกษา  และรู้จักวางตวัในการเป็น
วัยรุ่น 

กองการศึกษา 

 
 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.5  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น  เพื่อเตรียมยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน  
ในเขตเทศบาลต าบลหนองกราด 

เพื่อส่งเสริมความรู้และฝึกทักษะ
ด้านอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี  แม่บ้าน
และประชาชนท่ัวไป 

1  โครงการ 40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

กลุ่มสตรี  แม่บ้านและประชาชนท่ัวไป
ได้รับการส่งเสริมความรู้และฝึกทักษะ
ด้านการประกอบอาชีพ 

กองสวัสดิการสังคม 

2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน 
นวัตกรรมสินค้า OTOP  ให้มีคุณภาพยิ่งขึน้ 

เพื่อให้ประชาชนมีแนวทางในการ
ประกอบอาชีพท่ีดี 

8  ชุมชน 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ กองสวัสดิการสังคม 
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4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.5  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น  เพื่อเตรียมยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

3. โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมการ
นวดแผนไทย 

เพื่อเปน็อาชีพเสริมให้
ผู้สนใจ 

100  คน/รุ่น/ป ี 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

มีความรู้ และสามารถประกอบ
อาชีพได้ 

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแสดล้อม 

4. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพทอผ้าให้ได้
มาตรฐาน  (ชุมชนใหม่แหลมทอง) 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพทอผ้ามีความรู้ 
ในการทอผ้าให้ได้มาตรฐาน 

50 คน/รุ่น/ป ี 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

กลุ่มอาชีพทอผ้ามีความรู้ในการ
ทอผ้าให้ได้มาตรฐาน 

กองสวัสดิการสังคม 

5. โครงการจดัหาจักรเย็บผ้า
อุตสาหกรรม 

เพื่อใหป้ระชาชนมีแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ 

1 แห่ง 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้ กองสวัสดิการสังคม 

 
 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.6  แนวทางการพัฒนา  ด าเนินการสนับสนุน  และประสานรัฐบาล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  เพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ   
                                       การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. โครงการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  
(ทุกชุมชน) 

-เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
-เพื่อสนับสนุนการป้องกันยาเสพ
ติดตามนโยบายของรัฐบาล 

เยาวชนในเขต
เทศบาล 

ต าบลหนองกราด 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพติด และเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล 

ส านักปลัด 
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5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน  และเพิ่มสวัสดิการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  (อสม.) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. โครงการอุดหนุนงบประมาณพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล
(อุดหนุนการปฏิบัติงานของ อสม.) 

เพื่อให้ อสม.มีงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรมของแต่ละชุมชน 

8  ชุมชน ๆ ละ 

15,000.-บาท 
120,000 120,000 120,000 เพิ่มศักยภาพในการ

ปฏิบตัิงานของกลุ่ม  อสม. 
กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 

 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล  หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทั่วถึง   
                                        และทันเหตุการณ์โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  และหน่วยงาน  หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. โครงการสนับสนุนกจิกรรม
สาธารณสุขภาคประชาชนโดย    
อสม. 

เพื่อสนับสนุนเวชภัณฑ์ยา
สามัญประจ าบ้านบริการ
ประชาชน 

8 แห่ง 

( 8  ชุมชน) 
80,000 

 

80,000 

 

80,000 

 

ประชาชนได้รับเวชภัณฑ์ยา
สามัญประจ าบ้านไว้ประจ าศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานทุกชุมชน 

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 

2. โครงการอบรมและศึกษาดงูานของ
บุคลากรสาธารณสุข และ  อสม. 

จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ 
บุคลากรสาธารณสุข และ  
อสม.เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการท างาน 

อสม.ในเขตเทศบาล
ต าบลหนองกราด 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

บุคลากรสาธารณสุขและ  อสม. 
มีความรู้มีประสบการณ์ 

และมีศักยภาพในการท างาน
เพิ่มขึ้น 

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 

3. โครงการอบรมสัตวแพทย์อาสา 

ในชุมชน 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
อาสาสมัครในชุมชนเพื่อเพิ่ม
ความรู้ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

อาสาสมัคร 

ในเขตเทศบาล 

ต าบลหนองกราด 

5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

อาสาสมัครในชุมชนมีความรู้ 
และชุมชนปลอดภัยจาก 

โรคพิษสุนขับ้า 

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 
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5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล  หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทั่วถึง   
                                        และทันเหตุการณ์โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  และหน่วยงาน  หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

4. โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ
ประชาชน 

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการ
ตรวจคดักรองสุขภาพ
ประชาชน 

1  โครงการ 80,000 80,000 80,000 ประชาชนได้รับการตรวจคัด
กรองสุขภาพประชาชน 

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 

 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน  ให้มีสุขภาพแข็งแรง  โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกก าลังกาย   
                                       การป้องกันโรค  การใช้ยาอย่างถูกต้อง  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุข 
                                       ตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. โครงการออกตรวจร้านค้า 

และสถานประกอบการ 

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีจิตส านึก
ในการรักษาความสะอาด
สถานที่ประกอบการ 

2 ครั้ง / ป ี 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

ผู้ประกอบการมีจิตส านึก 
ในการรักษาความสะอาด 
สถานประกอบการ 

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 

2. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ 

เพื่อใหป้ระชาชนมีร่างกาย
แข็งแรง 

1  โครงการ 20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

88 



5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน  ให้มีสุขภาพแข็งแรง  โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกก าลังกาย   
                                       การป้องกันโรค  การใช้ยาอย่างถูกต้อง  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุข 
                                       ตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

3. โครงการส่งเสริมและรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อจากสัตว ์

เพื่อป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคที่เกิดจากสัตว์ 

1  โครงการ 60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

ไม่มโีรคระบาดจากสัตว์ กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 

4. โครงการจดัหาวัคซีนป้องกัน 

โรคติดต่อจากสัตว์  เช่น  
โรคพิษสุนขับ้า  ไข้หวัดนก  ฯลฯ 

เพื่อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ป้องกันการระบาด
ของโรคติดต่อจากสัตว์ 

1  โครงการ/ป ี 600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

ไม่มีโรคติดต่อจากสัตว์ กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 

5. โครงการรณรงคต์้านภัยเอดส ์ -เพื่อเผยแพร่ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ 
-เพื่อลดอัตราเสี่ยงในการเกิด
โรคเอดส์ให้น้อยลง 

1 ครั้ง / ป ี 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

-ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคเอดส์ 
-ลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคเอดส์
น้อยลง 

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 

6. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ, 
เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งและ
ปรับปรุงภูมิทศัน์บงึหนองใหญ ่

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์าก
สวนสาธารณะ 

1  แห่ง - - 10,000,000 ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จาก
สวนสาธารณะ 

กองช่าง 

กรมชลประทาน 

7. โครงการลอกท่อระบายน้ าหรือราง
ระบายน้ า   

เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

1  โครงการ 40,000 40,000 40,000 ลดปัญหาการเกิดโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 
8. โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการ

ส่งเสริมสุขภาพ  เทศบาลต าบล
หนองกราด 

เพื่อให้มีการร่วมบูรณาการ
การท างานระหว่างเทศบาล  
สปสช.  รพ.สต.  และ
ประชาชน  เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ของประชาชน 

1  คน 180,000 - - ประชาชนได้รับการดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยมาก
ขึ้น 

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 
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6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ให้สามารถตอบสนองความต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทาง 
                                       การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  แหล่งท่องเที่ยว  และพื้นที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและ
ขยายผิวจราจรไหล่ทาง  คสล. 
ถนนเทศบาลสายก าลังเอก 6 และ 6/1 
(ชุมชนหนองกราดพัฒนาและชุมชนหนองยายหอม) 

เพื่อรองรับระบบระบายน้ าทิ้ง
จากครัวเรือนภายในชุมชน 

ก่อสร้างระบบระบายน้ า
และขยายผิวจราจรไหล่ทาง 

คสล. 
จ านวน  1  โครงการ 

550,000 

 

- - การระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรภายในชุมชน หมู่บ้าน
เป็นไปด้วยความสะดวก 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างถนน 

และระบบระบายน้ า คสล. 
ซอยบ้านนางตา  เพ็ชรขุนทด  
(ชุมชนเทวานิมิต) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร 

ไปมา 

ก่อสร้างถนนและระบบ
ระบายน้ า คสล. 

จ านวน  1  โครงการ 

250,000 - 
 

- 
 

ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า
และขยายผิวจราจรไหล่ทาง  
ค.ส.ล.  จากส่ีแยกถนนหนอง
กราด 1 ถึงสามแยกบ้าน 
นางเด่นเดือน ถนนเทศบาลสาย
หนองกราด 4(ชุมชนหนองกราด) 

เพื่อรองรับระบบระบายน้ าทิ้ง
จากบ้านเรือนราษฎรใน
ชุมชน 

ก่อสร้างระบบระบายน้ า
และขยายผิวจราจร 
ไหล่ทาง ค.ส.ล. 

จ านวน  1  โครงการ 

260,000 - - การระบายน้ าจากบ้านเรือนราษฎร
ภายในชุมชนหมู่บ้านเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า
และขยายผิวจราจรไหล่ทาง 
ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายหนอง
หัวช้าง 3  ซอยบ้านนายสันติ   
อู๋สูงเนิน  (ชุมชนหนองกราด) 

เพื่อรองรับระบบระบายน้ าทิ้ง
จากบ้านเรือนราษฎรใน
ชุมชน 

ก่อสร้างระบบระบายน้ า
และขยายผิวจราจรไหล่

ทาง ค.ส.ล. 
จ านวน  1  โครงการ 

70,000 - - การระบายน้ าจากบ้านเรือนราษฎร
ภายในชุมชนหมู่บ้านเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

กองช่าง 

 

90 



6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ให้สามารถตอบสนองความต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทาง 
                                       การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  แหล่งท่องเที่ยว  และพื้นที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

5. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า 
และขยายผิวจราจรไหล่ทาง คสล.  
ถนนเทศบาลสายสุขสันต์  3/1  
 (ชุมชนสุขสันต์) 

เพื่อรองรับระบบระบายน้ าทิ้ง
จากบ้านเรือนราษฎรใน
ชุมชน 

ก่อสร้างระบบระบายน้ า 
และขยายผิวจราจรไหล่ทาง 

คสล. 
จ านวน  1  โครงการ 

- 300,000 

 
 

- 

 

การระบายน้ าจากบ้านเรือนราษฎร
ภายในชุมชนหมู่บ้านเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้างถนนและระบบ
ระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอยข้างบ้านนายกวน พ่อขุนทด 
(ชุมชนหนองยายหอม) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจร 

ไปมาได้สะดวก 
ก่อสร้างถนนและระบบ
ระบายน้ า   ค.ส.ล. 
จ านวน  1  โครงการ 

220,000 - - ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

7. โครงการก่อสร้างถนนและระบบ
ระบายน้ า ค.ส.ล.  ถนนเทศบาล 
ซอยบ้านนายแหม่ม  
(ชุมชนหนองยายหอม) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจร 

ไปมาได้สะดวก 
ก่อสร้างถนนและระบบ
ระบายน้ า   ค.ส.ล. 
จ านวน  1  โครงการ 

88,000 - - ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

8. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า 
และขยายผิวจราจรไหล่ทาง คสล. 
ถนนเทศบาลสายสุขสันต์  3/2  
(ชุมชนสุขสันต์) 

เพื่อรองรับระบบ 

ระบายน้ าทิ้งจากครัวเรือน
ภายในชุมชน 

ก่อสร้างระบบระบายน้ า
และขยายผิวจราจรไหล่ทาง 

คสล. 
จ านวน  1  โครงการ 

- 200,000 - การระบายน้ าจากบ้านเรือนราษฎร
ภายในชุมชน หมู่บ้านเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

กองช่าง 

9. 
 

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง 
ค.ส.ล. หน้าศาลาประชาคม   
หมู่ที่ 3 (ชุมชนหนองกราด) 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างขยายไหล่ทาง 
ค.ส.ล. 

จ านวน  1  โครงการ 

- 280,000 - ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายในชุมชนและ
ระหว่างชุมชน 

กองช่าง 
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6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ให้สามารถตอบสนองความต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทาง 
                                       การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  แหล่งท่องเที่ยว  และพื้นที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

10. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า 
คสล. และขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลสายก าลังเอก  8   
จากหน้าโรงเรียนหนองกราดวัฒนา  
ถึง สามแยกถนนเทศบาล 
สายก าลังเอก 8/3 
(ชุมชนหนองกราดพัฒนา) 

เพื่อระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างระบบระบายน้ า 
คสล. 

และขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. 
จ านวน 1  โครงการ 

- 

 

400,000 - การระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรภายในชุมชน หมู่บ้าน
เป็นไปด้วยความสะดวก 

กองช่าง 

11. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จาก
ฟาร์มไก่ – สุดเขตเทศบาล 
(ชุมชนหนองกราดพัฒนา) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก  
และปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
จ านวน  1  โครงการ 

- 480,000 - ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

12. โครงการจดัซื้อที่ดิน 
เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า   
(ชุมชนหนองกราด  หมู่  3) 

เพื่อรองรับระบบระบายน้ าทิ้ง   
จากบ้านเรือนราษฎรในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล. 

จ านวน  1  โครงการ 

200,000 - - การระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรภายในชุมชนหมู่บ้าน
เป็นไปด้วยความสะดวก 

กองช่าง 

13. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  
ซอยข้างบ้านนายสมหวัง   
ขามสันเทียะ (หนองกราดพัฒนา) 

เพื่อรองรับระบบระบายน้ าทิ้ง  
จากบ้านเรือนราษฎรใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล. 

จ านวน  1  โครงการ 

- - 200,000 การระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรภายในชุมชนหมู่บ้าน
เป็นไปด้วยความสะดวก 

กองช่าง 

14. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.   
ซอยข้างบ้านนางเขียว 
(ชุมชนปากน้ าสามัคคี) 

เพื่อรองรับระบบระบายน้ าทิ้ง  
จากบ้านเรือนราษฎรใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล. 

จ านวน  1  โครงการ 

- - 100,000 การระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรภายในชุมชนหมู่บ้าน
เป็นไปด้วยความสะดวก 

กองช่าง 
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6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ให้สามารถตอบสนองความต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทาง 
                                       การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  แหล่งท่องเที่ยว  และพื้นที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

15. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและ
ขยายผิวจราจรไหล่ทาง  ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต 1/4 
(ชุมชนเทวานิมิต) 

เพื่อระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรในชุมชน หมูบ่้าน 

ก่อสร้างระบบระบายน้ า
และขยายผิวจราจรไหล่ทาง  

ค.ส.ล. 
จ านวน  1  โครงการ 

400,000 - - การระบายน้ าจากบ้านเรือนราษฎร
ภายในชุมชน หมู่บ้านเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

กองช่าง 

16. 
 

โครงการก่อสร้างถนนและระบบ
ระบายน้ า คสล. ซอยบ้านนางใจ  
แจ้งไพร (ชุมชนโกรกสมอ) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมา 

ก่อสร้างถนนและระบบ
ระบายน้ า คสล.  

จ านวน  1  โครงการ 

- 100,000 - ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยข้างบ้านนางล าพวน  และ
นางพลอย (ชุมชนโกรกสมอ) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมา 

ก่อสร้าง ถนน คสล.  
จ านวน  1  โครงการ 

- - 80,000 ราษฎรได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

18. 
 

เพิ่มระบบระบายน้ า  ซอยหน้า
บ้านนายผ่อง  สัมมาสูงเนิน 
(ชุมชนโกรกสมอ) 

เพื่อให้ระบบการระบายน้ า
เสียเป็นไปด้วยความสะดวก 

เพิ่มระบบระบายน้ า   
จ านวน  1  โครงการ 

- - 30,000 การระบายน้ าภายในชุมชน
หมู่บ้านเป็นไปด้วยความ
สะดวก 

กองช่าง 

19. ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล
สายหนองกราด  7  (หนอง
ผักหวาน) (ชุมชนหนองกราด) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมา 

ก่อสร้าง ถนน คสล.  
จ านวน  1  โครงการ 

- - 300,000 ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

20. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้าน
นางปราณี  สวมขุนทด 
(ชุมชนใหม่แหลมทอง) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

ก่อสร้าง ถนน คสล.  
จ านวน  1  โครงการ 

- - 100,000 ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 
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6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ให้สามารถตอบสนองความต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทาง 
                                       การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  แหล่งท่องเที่ยว  และพื้นที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

21. โครงการก่อสร้างถนนและระบบ
ระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยบ้าน 
นายจ าปา ศรทีอง 
(ชุมชนโกรกสมอ) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจร 

ไปมาได้สะดวก 
ก่อสร้างถนนและระบบ

ระบายน้ า  ค.ส.ล. 
จ านวน  1  โครงการ 

- 140,000 - ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

22. โครงการก่อสร้างถนนและระบบ
ระบายน้ า คสล.   
ซอยบ้านนางปริศนา  เมียกขุนทด 
(ชุมชนหนองยายหอม) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร  ไปมา 

ก่อสร้างถนนและระบบ
ระบายน้ า คสล.   

จ านวน  1  โครงการ 

- 95,000 - ราษฎรได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

23. โครงการก่อสร้างถนนและระบบ
ระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนบ้าน 
นายจันทร์  ชาติวงศ์ 
(ชุมชนหนองกราด) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจร 

ไปมาได้สะดวก 
ก่อสร้างถนนและระบบ

ระบายน้ า  ค.ส.ล. 
จ านวน  1  โครงการ 

- 220,000 - ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

24. โครงการขยายผิวจราจรพร้อม
ระบบระบายน้ า ค.ส.ล.   
ถนนเทวานิมติ 1/6/1  
ซอยบ้านนางสมพิศ  
โมงขุนทด  (ชุมชนเทวานิมิต) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจร 

ไปมาได้สะดวก 
ขยายผิวจราจรพร้อม
ระบบระบายน้ า  

ค.ส.ล. 
จ านวน  1  โครงการ 

- 400,000 - ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

25. ก่อสร้างถนนหินคลุก  ถนนสาย
หนองหัวช้าง-หนองกก 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร  ไปมา 

ก่อสร้าง ถนนหินคลุก  
จ านวน  1  โครงการ 

- 1,900,000 - ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 
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6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ให้สามารถตอบสนองความต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทาง 
                                       การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  แหล่งท่องเที่ยว  และพื้นที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

26. โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย
บ้านนายใจ  พูดขุนทด 
(ชุมชนเทวานิมิต) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจร 

ไปมาได้สะดวก 
ขยายผิวจราจร 

ค.ส.ล. 
จ านวน  1  โครงการ 

- 100,000 - ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

27. โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ   
ซอยบ้านนายสง่า  บินขุนทด  
(ชุมชนเทวานิมิต) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจร 

ไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
จ านวน  1  โครงการ 

- 100,000 - ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

28. 
 

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและ
ขยายผิวจราจรไหล่ทาง  คสล.  ถนน
เทศบาลสายหนองกราด 4  และ 2 
(ชุมชนหนองกราด) 

เพื่อรองรับระบบระบายน้ าทิ้ง
จากบ้านเรือนราษฎรใน
ชุมชน 

ก่อสร้างระบบระบายน้ า
และขยายผิวจราจรไหล่

ทาง  คสล.     
จ านวน  1  โครงการ 

- 600,000 

 
- การระบายน้ าจากบ้านเรือนราษฎร

ภายในชุมชนหมู่บ้านเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

กองช่าง 

29. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า 
และขยายผิวจราจรไหล่ทาง คสล. 
ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต 1/2  
(ช่วงบ้านผู้ช่วยทองค า) 
(ชุมชนเทวานิมิต) 

เพื่อรองรับระบบระบายน้ าทิ้ง
จากบ้านเรือนราษฎรใน
ชุมชน 

ก่อสร้างระบบระบายน้ า 
และขยายผิวจราจรไหล่

ทาง คสล. 
จ านวน 1  โครงการ 

- 550,000 

 

- 

 

การระบายน้ าจากบ้านเรือนราษฎร
ภายในชุมชนหมู่บ้านเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

กองช่าง 

30. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าและ
ไหล่ทาง  และขยายไหล่ทาง คสล.ถนน
เทศบาลสายปากน้ าสามัคคี  
(ชุมชนปากน้ าสามัคคี) 

เพื่อระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรภายในชุมชน หมู่บ้าน 

ก่อสร้างระบบระบายน้ า
และไหล่ทาง  และขยาย

ไหล่ทาง คสล. 
จ านวน 1 โครงการ 

- 280,000 - การระบายน้ าจากบ้านเรือนราษฎร
ภายในชุมชนหมู่บ้านเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

กองช่าง 
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6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ให้สามารถตอบสนองความต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทาง 
                                       การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  แหล่งท่องเที่ยว  และพื้นที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

31. โครงการก่อสร้างถนนและระบบ
ระบายน้ า คสล.  ซอยบ้าน 
นายลักษณ์  แพะขุนทด 
(ชุมชนหนองยายหอม) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร 

ไปมา 

ก่อสร้างถนนและระบบ
ระบายน้ า คสล.   

จ านวน  1  โครงการ 

50,000 - - ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

32. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 
ถนนเทศบาลสายก าลังเอก 6/2  
(ซอยบ้านนางเสนห่์  เรืองจาบ) 
(ชุมชนหนองกราดพัฒนา) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก  
และปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ านวน  1  โครงการ 

- 175,000 - ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

33. 
 

โครงการขยายผิวจราจรพร้อม
ระบบระบายน้ า คสล.  ซอยบ้าน
นางสุดใจ , นายก้าน  พ่อขุนทด 
(ชุมชนใหม่แหลมทอง) 

เพื่อรองรับระบบระบายน้ าทิ้ง  
จากบ้านเรือนราษฎรใน
ชุมชน 

ขยายผิวจราจรพร้อม
ระบบระบายน้ า คสล.
จ านวน  1  โครงการ 

- 150,000 - การระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรภายในชุมชนหมู่บ้าน
เป็นไปด้วยความสะดวก 

กองช่าง 

34. ก่อสร้างถนน คสล. และระบบ
ระบายน้ า ค.ส.ล.  
 ซอยบ้านนางน้อย  โพคาศร ี

(ชุมชนหนองกราดพัฒนา) 

เพื่อรองรับระบบระบายน้ าทิ้ง  
จากบ้านเรือนราษฎรใน
ชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
และระบบระบายน้ า   

ค.ส.ล.  
จ านวน  1  โครงการ   

200,000 - - การระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรภายในชุมชนหมู่บ้าน
เป็นไปด้วยความสะดวก 

กองช่าง 

35. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสาย 
ส านักงานเทศบาลสุดเขตเทศบาล 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก
จ านวน  1  โครงการ 

- 600,000 

 

- 

 

ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง/ 
กระทรวงมหาดไทย 
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6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ให้สามารถตอบสนองความต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทาง 
                                       การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  แหล่งท่องเที่ยว  และพื้นที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

36. โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก 
ถนนเทศบาลสายโกรกสมอ 4 – สุดเขต
เทศบาล (หมู ่14) (ชุมชนสุขสันต์) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

ก่อสร้างถนน หินคลุก
จ านวน  1  โครงการ 

- 2,000,000 

 

- 

 
 

ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง /
กระทรวง 
มหาดไทย 

37. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
และทางเท้า  พร้อมวางท่อระบายน้ า 
และบ่อพัก คสล. ถนนสายโกรกสมอ  
(ชุมชนโกรกสมอ) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร 

ไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
และทางเท้า  พร้อมวาง 
ท่อระบายน้ าและบ่อพัก คสล. 
จ านวน 1  โครงการ 

- 
 

- 
 
 

1,000,000 
 
 

ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง /
กระทรวง 

มหาดไทย 

38. 
 

โครงการก่อสร้างถนนดิน ลกูรัง ลงหิน
คลุก พร้อมวางระบบระบายน้ า สายบึง
หนองใหญ่ สุดเขตเทศบาล 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 
 

ก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง  
ลงหินคลุก พร้อมวางระบบ
ระบายน้ า  จ านวน  1 โครงการ 

- 500,000 

 

- ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการสัญจรไปมา
สร้างความเจริญเข้าสู่ชุมชน 

กองช่าง 

39. โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ   ถนน
หนองกราดพัฒนา 1 –  สุดเขตเทศบาล 
(ชุมชนหนองกราดพัฒนา) 

เพื่อให้ราษฎรได้สัญจร 
ไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนนหินคลกุ 
จ านวน 1 โครงการ 

- 500,000 - ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายในชุมชนและ
ระหว่างชุมชน 

กองช่าง 

40. 
 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย
บ้านนางสมโภชน์  ดุงขุนทด 
(ชุมชนปากน้ าสามัคคี) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
จ านวน 1 โครงการ 

- 50,000 
 

- ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายในชุมชนและ
ระหว่างชุมชนหมู่บ้าน 

กองช่าง 

41. โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลสายใหม่แหลมทอง  
5/1  (ชุมชนใหม่แหลมทอง) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจร 

ไปมาได้สะดวก 

ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  
จ านวน 1 โครงการ 

- 100,000 - ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

42. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ถนนไชยศรี   
(ชุมชนหนองยายหอม) 

เพื่อรองรับระบบระบายน้ าทิ้ง
จากบ้านเรือนในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. 

จ านวน  1  โครงการ 

- 30,000 

 
 

- 

 
 

การระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรภายในชุมชนหมู่บ้าน
เป็นไปด้วยความสะดวก 

กองช่าง 
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6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ให้สามารถตอบสนองความต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทาง 
                                       การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  แหล่งท่องเที่ยว  และพื้นที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

43. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนเทวานิมิต  1 
(ชุมชนเทวานิมิต) 

เพื่อรองรับระบบระบายน้ า
ทิ้งจากครัวเรือนภายใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก 

จ านวน 1  โครงการ 

- 300,000 - การระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรภายในชุมชน หมู่บ้าน
เป็นไปด้วยความสะดวก 

กองช่าง 

44. 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. สายหนองกราด-ค าปิง   
(ชุมชนโกรกสมอ) 

เพื่อระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรในชุมชน หมูบ่้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. 

จ านวน 1  โครงการ 

- 1,000,000 
 

- การระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรภายในชุมชนหมู่บ้าน
เป็นไปด้วยความสะดวก 

กองช่าง 

กรมทางหลวง 

45. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า คสล. 
ถนนสายสุขสันต์  5 (ชุมชนสขุสันต์) 

เพื่อระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างระบบ 
ระบายน้ า  

จ านวน 1  โครงการ 

- 1,200,000 

 

- การระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรภายในชุมชน หมู่บ้าน
เป็นไปด้วยความสะดวก 

กองช่าง 

46. โครงการวางท่อระบายน้ า  
ข้างทางหลวงแผ่นดิน  
(ชุมชนหนองยายหอม) 

เพื่อระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรในชุมชน หมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ าข้างทาง
หลวงแผ่นดิน  

จ านวน  1  โครงการ 

- - 
 

100,000 การระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรภายในชุมชนหมู่บ้านไป
ด้วยความสะดวก 

กองช่าง 

47. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ถนนแหลมทองพัฒนา – สุด
สาย  (ชุมชนใหม่แหลมทอง) 

เพื่อระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรภายในชุมชน  หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล.  

จ านวน  1  โครงการ 

- 200,000 - การระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรในชุมชนเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

กองช่าง 

48. ก่อสร้างถนน คสล.  พร้อมราง
ระบายน้ า คสล. ซอยบ้านนางเพลิน  
ชอบใจ  (ชุมชนหนองยายหอม) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร  ไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.  
พร้อมรางระบายน้ า คสล. 

จ านวน  1  โครงการ 

- - 100,000 ราษฎรได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 
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6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ให้สามารถตอบสนองความต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทาง 
                                       การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  แหล่งท่องเที่ยว  และพื้นที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

49. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า
และขยายผิวจราจรไหล่ทาง ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาลซอยข้างบ้าน 
นางประยูร  และนางแสงจันทร์           
(ชุมชนหนองกราด) 

เพื่อรองรับระบบระบายน้ า
ทิ้งจากบ้านเรือนราษฎรใน
ชุมชน 

ก่อสร้างระบบระบายน้ า
และขยายผิวจราจรไหล่

ทาง ค.ส.ล.   
จ านวน 1  โครงการ 

85,000 - - การระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรภายในชุมชนหมู่บ้าน
เป็นไปด้วยความสะดวก 

กองช่าง 

50. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ถนนสายสุขสนัต์ – สุดเขตเทศบาล  
(ชุมชนสุขสันต์) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ านวน 1 โครงการ 

- 900,000 

 

- ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายในชุมชนและ
ระหว่างชุมชนหมู่บ้าน 

กองช่าง 

51. 
 

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสรมิ
เหล็กอเนกประสงค์ศาลา
อเนกประสงค์หนองยายหอม 
(ชุมชนหนองยายหอม) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
ประโยชนจ์ากลาน
อเนกประสงค ์

ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์  

จ านวน 1 โครงการ 

- 100,000 
 

- ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จากลาน
อเนกประสงค ์

กองช่าง 

52. 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนสายก าลังเอก  6/3/1   
 (ชุมชนหนองยายหอม) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจร 

ไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ านวน 1 โครงการ 

- 100,000 
 

- ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

53. โครงการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เส้นทางบ้านโกรกสมอ-บ้านส านัก
ตะคร้อ ช่วง กม.0000 ถึงช่วง กม. 
1.400 (สุดเขตเทศบาล) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกระหว่างหมู่บ้าน 

เสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จ านวน  1  โครงการ 

- 2,000,000 - ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายในชุมชนและ
ระหว่างชุมชนหมู่บ้าน 

กองช่าง/
กระทรวงมหาด

ไทย/ 
กรมทางหลวง 
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6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ให้สามารถตอบสนองความต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทาง 
                                       การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  แหล่งท่องเที่ยว  และพื้นที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

54. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ถนนสุขสันต์  3/3   
(ชุมชนสุขสันต์) 

เพื่อรองรับระบบระบายน้ าทิ้ง
จากบ้านเรือนราษฎรในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. 

จ านวน 1  โครงการ 

- 

 

100,000 

 
 

-  
 
 

การระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรภายในชุมชนหมู่บ้าน
เป็นไปด้วยความสะดวก 

กองช่าง 

55. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล. ถนนก าลังเอก  8/2 

(ชุมชนหนองกราดพัฒนา) 

เพื่อรองรับระบบระบายน้ าทิ้ง
จากบ้านเรือนราษฎรใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. 

จ านวน 1  โครงการ 

- 

 

300,000 

 
 

- 

 
 

การระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรภายในชุมชนหมู่บ้าน
เป็นไปด้วยความสะดวก 

กองช่าง 

56. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บึงหนองใหญ ่

(ชุมชนปากน้ าสามัคคี) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร 

ไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ านวน   1  โครงการ 

- 1,000,000 

 
 

 - 

 
 

ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

57. 
 

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  
จากเทศบาลถึงสุดเขตเทศบาล 
(ชุมชนโกรกสมอ) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมา 

ก่อสร้าง ถนน คสล.  
จ านวน  1  โครงการ 

- 750,000 - ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

58. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเทศบาลสายเหมืองส่งน้ า 
เข้าหนองบังตา (ชุมชนโกรกสมอ) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร 

ไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ านวน  1  โครงการ 

- 2,000,000 - ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

59. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนหินคลุก  ถนนหนองกราด 1  
หนองหัวช้าง – สุดเขตเทศบาลทาง
ไปหนองกก(ชุมชนปากน้ าสามัคคี) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร 

ไปมา 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลุก 

จ านวน 1  โครงการ 

- 500,000 - ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ให้สามารถตอบสนองความต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทาง 
                                       การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  แหล่งท่องเที่ยว  และพื้นที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

60. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล. ถนนเทศบาล 
สายโกรกสมอ 2/1 (ชุมชนสุขสันต์) 

เพื่อรองรับระบบระบายน้ าทิ้ง
จากบ้านเรือนราษฎรใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. 

จ านวน 1  โครงการ 

- 500,000 - การระบายน้ าจากบ้านเรือนราษฎร
ภายในชุมชนหมู่บ้านเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

กองช่าง 

61. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ถนนสายเทศบาลสุขสันต์ 2 
(ชุมชนสุขสันต์) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ านวน  1  โครงการ 

- 300,000 - ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

62. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ถนนเทศบาล 
สายหนองกราดพัฒนา 1 
(ชุมชนหนองกราดพัฒนา) 

เพื่อรองรับระบบระบายน้ าทิ้ง
จากบ้านเรือนราษฎรใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.  

จ านวน 1  โครงการ 

- 500,000 - การระบายน้ าจากบ้านเรือนราษฎร
ภายในชุมชนหมู่บ้านเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

กองช่าง 

63. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. สายบ้านนางแต่ง สุดซอย 
(ชุมชนเทวานิมิต) 

เพื่อรองรับระบบระบายน้ าทิ้ง
จากบ้านเรือนราษฎรใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.  

จ านวน 1  โครงการ 

- 500,000 - การระบายน้ าจากบ้านเรือนราษฎร
ภายในชุมชนหมู่บ้านเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

กองช่าง 

64. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านนางนกเขา  เลนสันเทียะ   
 (ชุมชนหนองกราดพัฒนา) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร 

ไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ านวน  1  โครงการ 

- 100,000 - ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

65. โครงการปรบัปรงุระบบ เปิด-ปิด
น้ าเข้าหนองบงัตา 

เพื่อระบายน้ า เข้า-ออก 

หนองบังตา 

ปรับปรุงระบบเปิด – ปิดน้ า 
จ านวน  1  โครงการ 

- 100,000 - ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ กองช่าง 
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6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ให้สามารถตอบสนองความต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทาง 
                                       การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  แหล่งท่องเที่ยว  และพื้นที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

66. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า
และขยายผิวจราจรไหล่ทาง คสล. 
ถนนเทศบาลสายใหม่แหลมทอง 
9/2  (ซอยบ้านนายค านาย 
 แคบขุนทด)(ชุมชนใหม่แหลมทอง) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร 

ไปมา 

ก่อสร้างระบบระบายน้ า
และขยายผิวจราจรไหล่

ทาง คสล.  
จ านวน  1  โครงการ 

330,000 - - ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

67. โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลสายสุขสันต์ 3 
(ชุมชนสุขสันต์) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร 

ไปมา 

ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
จ านวน  1  โครงการ 

- - 70,000 ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

68. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  
เชื่อมต่อหนองหัวช้างไปบงึหนอง
ใหญ่  ถนนหนองกราด  8 

(ชุมชนหนองกราด) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

ก่อสร้าง ถนน คสล. 
จ านวน  1  โครงการ 

- - 1,500,000 ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

69. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  
พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ า 

คสล.  ถนนเทศบาลสายหนอง 

หัวช้าง  (ชุมชนหนองกราด) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก  
และปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมา 

ก่อสร้าง ถนน คสล.  
พร้อมก่อสร้างระบบ
ระบายน้ า คสล. 

จ านวน  1  โครงการ 

- 2,000,000 - ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

70. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 
ซอยข้างฉาง  อาจารย์วันพร 

(ชุมชนหนองกราดพัฒนา) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก  
และปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ านวน  1  โครงการ 

- - 320,000 ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 
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6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ให้สามารถตอบสนองความต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทาง 
                                       การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  แหล่งท่องเที่ยว  และพื้นที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

71. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อม
วางท่อระบายน้ า  ถนนสายเทวา
นิมิต 1/10    ซอยบ้านนายแฉล้ม  
เดชธนาธร (ชุมชนเทวานิมิต) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก  
และปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ านวน  1  โครงการ 

- 200,000 - ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

72. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  
ซอยบ้านนางสายหยุด เพ็ดขุนทด 
(ชุมชนใหม่แหลมทอง) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้าง ถนน คสล.  
จ านวน  1  โครงการ 

- 70,000 - ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

73. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.   
สายใหม่แหลมทอง  6 
(ชุมชนใหม่แหลมทอง) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้าง ถนน คสล.  
จ านวน  1  โครงการ 

- 50,000 - ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

74. โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 
รอบหนองบังตา   
(ชุมชนโกรกสมอ) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร  ไปมา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
จ านวน  1  โครงการ 

- 65,000 - ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

75. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 
ถนนโกรกสมอ 1/3 ซอยบ้าน 
นายทุย (ชุมชนโกรกสมอ) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมา 

ก่อสร้าง ถนน คสล.  
จ านวน  1  โครงการ 

- 40,000 - ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

76. โครงการก่อสร้าง ถนน  คสล.  
ซอยบ้านนายไล  พรมสวัสดิ์ 
(ชุมชนโกรกสมอ) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้าง ถนน คสล.  
จ านวน  1  โครงการ 

- - 50,000 ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 
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6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ให้สามารถตอบสนองความต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทาง 
                                       การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  แหล่งท่องเที่ยว  และพื้นที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

77. โครงการวางท่อระบายน้ า จากส่ีแยก
ทางเข้าเทศบาลมาทางตลาดสด  
(ชุมชนโกรกสมอ) 

เพื่อรองรับระบบระบาย
น้ าทิ้ง  จากบ้านเรือน
ราษฎรในชุมชน 

วางท่อระบายน้ า 

จ านวน  1  โครงการ 

- - 80,000 การระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรภายในชุมชนหมู่บ้าน
เป็นไปด้วยความสะดวก 

กองช่าง 

78. โครงการก่อสร้างถนนและระบบ
ระบายน้ า คสล. ถนนเทศบาลซอยข้าง
บ้านนายนี  ดอกสันเทียะ 
(ชุมชนหนองกราดพัฒนา) 

เพื่อให้ราษฎรมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนและระบบ
ระบายน้ า คสล.  

จ านวน  1  โครงการ 

65,000 - - ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

79. โครงการก่อสร้างถนนและระบบ
ระบายน้ า คสล.  ถนนเทศบาลซอย
บ้านนายเลิศ  (ชุมชนใหม่แหลมทอง) 

เพื่อให้ราษฎรมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร  ไปมา 

ก่อสร้างถนนและระบบ
ระบายน้ า คสล.    

จ านวน  1  โครงการ 

90,000 - - ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

80. โครงการก่อสร้างถนนและระบบ
ระบายน้ า คสล. ถนนเทศบาล 
ซอยข้างบ้านนายพัน  บุญม ี 
และบ้านนางส าอาง  พึงขุนทด 
(ชุมชนหนองกราดพัฒนา) 

เพื่อให้ราษฎรมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนและระบบ
ระบายน้ า คสล. 

จ านวน  1  โครงการ 

160,000 - - ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

81. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า 

และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล.   
ถนนเทศบาลสายปากน้ าสามัคคี
(ชุมชนปากน้ าสามัคคี) 

เพื่อให้ราษฎรมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างระบบระบายน้ า
และขยายผิวไหล่ทาง  

ค.ส.ล.   
จ านวน  1  โครงการ 

220,000 - - ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 
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6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ให้สามารถตอบสนองความต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทาง 
                                       การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  แหล่งท่องเที่ยว  และพื้นที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

82. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้าน
นายช านาญ  พวกขุนทด   
และทางแยกบ้านนายนทิัศน์ 
(ชุมชนใหม่แหลมทอง) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา 

ก่อสร้าง ถนน คสล.  
จ านวน  1  โครงการ 

- - 100,000 ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

83 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย
ข้างบ้านนายเจริญ  แพะขุนทด 
(ชุมชนใหม่แหลมทอง) 

เพื่อรองรับระบบระบายน้ าทิ้ง  
จากบ้านเรือนราษฎรใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล. 

จ านวน  1  โครงการ 

- - 300,000 การระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรภายในชุมชนหมู่บ้าน
เป็นไปด้วยความสะดวก 

กองช่าง 

84. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  
ถนนเทศบาลสายแหลมทองพัฒนา  
(ข้างบ้านนายไหล่)  
(ชุมชนใหม่แหลมทอง) 

เพื่อรองรับระบบระบายน้ าทิ้ง  
จากบ้านเรือนราษฎรใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล. 

จ านวน  1  โครงการ 

- - 300,000 การระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรภายในชุมชนหมู่บ้าน
เป็นไปด้วยความสะดวก 

กองช่าง 

85. 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
และระบบระบายน้ า ค.ส.ล.  
ถนนเทศบาลสายโกรกสมอ   
ซอยข้างบ้าน นายแทน่  ศรีทอง 
(ชุมชนโกรกสมอ) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร 

ไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
และระบบระบายน้ า  

ค.ส.ล.  
จ านวน  1  โครงการ 

150,000 - - ราษฎรได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

86. ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล
สายใหม่แหลมทอง 7   
(ชุมชนใหม่แหลมทอง) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมา 

ก่อสร้าง ถนน คสล.  
จ านวน  1  โครงการ 

- - 100,000 ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 
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6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ให้สามารถตอบสนองความต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทาง 
                                       การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  แหล่งท่องเที่ยว  และพื้นที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

87. ก่อสร้างถนนหินคลุก  ถนนเชื่อม
ระหว่าง  บ้านหนองกราด  หมู่ที่ 3  
ต าบลหนองกราด  อ าเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา – บ้านโคกแสว  
หมู่ที่ 6  ต าบลหัวทะเล อ าเภอ
บ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมา 

ก่อสร้าง ถนนหินคลุก  
จ านวน  1  โครงการ 

- - 1,770,000 ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

88. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน 
นายสุพรรณ์  แก้วขุนทด 
(ชุมชนสุขสันต์) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร  ไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ านวน  1  โครงการ 

- - 70,000 ราษฎรได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

89. โครงการก่อสร้างถนนและระบบ
ระบายน้ า คสล.  ถนนเทศบาล
ซอยข้างบ้านนางค านาง  ศรีอาภัย  
(ชุมชนโกรกสมอ) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร  
ไปมา 

ก่อสร้างถนนและระบบ
ระบายน้ า คสล.  

จ านวน  1  โครงการ 

150,000 - - ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

90. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  
ซอยบ้านผู้ช่วยจรูญ   ถึงสามแยก 
บ้านนายเวิน 
(ชุมชนสุขสันต์) 

เพื่อรองรับระบบระบายน้ าทิ้ง  
จากบ้านเรือนราษฎรใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. 

จ านวน  1  โครงการ 

- - 200,000 การระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรภายในชุมชนหมู่บ้าน
เป็นไปด้วยความสะดวก 

กองช่าง 

91. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย
บ้านผู้ช่วยจรูญ-บ้านนางถั่วแระ  
พรมวันนา  (ชุมชนสุขสันต์) 

เพื่อรองรับระบบระบายน้ าทิ้ง  
จากบ้านเรือนราษฎรใน
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. 

จ านวน  1  โครงการ 

- - 400,000 การระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรภายในชุมชนหมู่บ้าน
เป็นไปด้วยความสะดวก 

กองช่าง 
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6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ให้สามารถตอบสนองความต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทาง 
                                       การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  แหล่งท่องเที่ยว  และพื้นที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

92. ก่อสร้างถนน  คสล.  
รอบบึงหนองใหญ่   
(ชุมชนปากน้ าสามัคคี) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร  ไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.   
จ านวน  1  โครงการ 

- - 10,000,000 ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

93. ก่อสร้างระบบระบายน้ า ค.ส.ล.  
ซอยบ้านนายสุเทพ  สวยขุนทด 
 (ชุมชนหนองยายหอม) 

เพื่อรองรับระบบระบายน้ าทิ้ง  
จากบ้านเรือนราษฎรใน
ชุมชน 

ก่อสร้างระบบระบายน้ า 
ค.ส.ล. 

จ านวน  1  โครงการ   

- - 100,000 การระบายน้ าจากบ้านเรือน
ราษฎรภายในชุมชนหมู่บ้าน
เป็นไปด้วยความสะดวก 

กองช่าง 

94. ขยายไหล่ทาง จากบ้านนายธง   
เภากุ่ม  ถึงบ้านนางประไพศรี   
(ชุมชนหนองกราด) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร  ไปมา 

ขยายไหล่ทาง 
จ านวน  1  โครงการ 

- - 100,000 ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

95. ขยายไหล่ทาง  ซอยบ้านนาย
ประสงค์  ประณีตพลกรัง  และซอย
บ้านนายเหลือ  ศรีอาภัย  
(ชุมชนหนองกราด) 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร  ไปมา 

ขยายไหล่ทาง 
จ านวน  1  โครงการ 

- - 500,000 ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

96. ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนหิน
คลุกในเขตเทศบาลต าบลหนอง
กราด 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา   

ปรับปรุงหรือซ่อมแซม
ถนนหินคลุกในเขต

เทศบาลต าบลหนองกราด  
จ านวน  8  ชุมชน   

1,500,000 - - ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา   

กองช่าง 

97. ปรับปรุงหรือซ่อมแซมรางระบายน้ า  
ในเขตเทศบาลต าบลหนองกราด 

เพื่อรองรับระบบระบายน้ าทิ้ง  จาก
บ้านเรือนราษฎรในชุมชน 

ในเขตเทศบาลต าบล
หนองกราด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 การระบายน้ าจากบ้านเรือนราษฎร
ภายในชุมชนหมู่บ้านเป็นไปด้วย
ความสะดวก 

กองช่าง 
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6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ให้สามารถตอบสนองความต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทาง 
                                        การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  แหล่งท่องเที่ยว  และพื้นที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

98. 
 

ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนน คสล.   
ในเขตเทศบาลต าบลหนองกราด 

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

ในเขตเทศบาลต าบล
หนองกราด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

99. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  
พร้อมสายพาดดับ  ในเขต
เทศบาลต าบลหนองกราด 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือนและมีความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา  
 ในเวลาค่ าคืน 

ตามเส้นทางในเขต
เทศบาล  8  ชุมชน/ 

6  หมู่บ้าน 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  
และมีความสะดวกปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 

100. โครงการติดตัง้โคมไฟฟ้า
สาธารณะตามแนวถนน   
ทางแยก  และสวนสาธารณะ 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือนและมีความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา  
 ในเวลาค่ าคืน 

ตามเส้นทางในเขต
เทศบาล  8  ชุมชน/ 

6  หมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  
และมีความสะดวกปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
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โครงการติดตัง้ไฟแสงจันทร ์
ในเขตเทศบาล 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้มากขึ้น ถนนบ าเหน็จณรงค-์ด่านขุน
ทด  ทางหลวง  2217 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น กองช่าง/ 
กรมทางหลวง 

102 โครงการขยายเขตและปรับปรุง
ระบบจ าหน่ายน้ าประปา ของการ
ประปาส่วนภูมิภาคในเขตเทศบาล 

เพื่อให้ราษฎรในเขตเทศบาล
มีน้ าประปาใช้ในการอุปโภค
บริโภคอย่างพอเพียง 

8  ชุมชน  6  หมู่บ้าน 1,000,000 - - ราษฎรมีน้ าประปาใช้ในการ
อุปโภค – บริโภค  ทุกครัวเรือน 

กองช่าง/ 
การประปา 
ส่วนภูมิภาค 

103 โครงการจดัวางผังเมืองรวม เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนา
และจัดท าผังเมืองระดับท้องถิ่น 

ในเขตเทศบาล 

จ านวน 1  โครงการ 
50,000 

 
50,000 

 
- เพื่อใหท้้องถิ่นมีแนวทางการ

พัฒนาเมืองให้น่าอยู่และยั่งยืน 

กองช่าง/ 
ผังเมือง 

104 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล  
ปฏิบตัิงานไฟฟ้าแสงสว่าง 

เพื่อปฏบิัติงานปรับปรุงและ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง 

1  คน 108,000 - - ระบบไฟฟ้าแสงสว่างมีการ
ปรับปรุงซ่อมแซม  เพื่อยืดอายุ
การใช้งาน   

กองช่าง 
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6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6.3  แนวทางการพัฒนา  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน 
                                        ที่มีความช านาญในการก่อสร้าง  ปรับปรุง  เส้นทางคมนาคม                                          

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุถนน
สายหนองกราดพัฒนา 2 – กระทุ่ม
โพรง  (ชุมชนหนองกราดพัฒนา) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจร 

ไปมาได้สะดวก 
ก่อสร้างถนน 

หินคลุก 1 โครงการ 

500,000 

 

- - ราษฎรได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมาภายใน
ชุมชนหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 

     

7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 
7.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช  เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรม 
                                       การท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. โครงการจดังานประเพณี 

ลอยกระทงเทศบาลต าบลหนองกราด 
เพื่อสืบสานส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีไทย 

ให้คงอยู่สืบไป 

1 ครั้ง/ป ี 200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

เด็ก เยาวชน และประชาขนในเขต
เทศบาลมีความตระหนักและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 

2. โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุเทศบาลต าบลหนอง
กราด 

เพื่อสืบสานส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทย 

ให้คงอยู่สืบไป 

1 ครั้ง/ป ี 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

เด็ก เยาวชน และประชาขนในเขต
เทศบาลต าบลหนองกราด 
มีความตระหนักและอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี 

กองการศึกษา 
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7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 
7.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช  เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรม 
                                       การท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

3. 
 

โครงการฝึกอบรมด้านทักษะความรู้วิธี
ปฏิบัติงานรวมทั้งหลักคุณธรรม 
จริยธรรม  แก่พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
และพนักงานจ้างทั่วไป 

เพื่อให้พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  
มีทักษะและความรู้เกี่ยวกับ
หลักคุณธรรมและจริยธรรม 

1 ครั้ง/ป ี 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้างมีทักษะและความรู้
เกี่ยวกับหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 

กองการศึกษา 

4. โครงการจดังานฉลองชัยชนะ 

ท่านท้าวสุรนารี(ย่าโม) 
จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ 
ท้าวสุรนาร ี

1 ครั้ง/ป ี 50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ประชาชนได้แสดงออกถึงการ
ร าลึกคุณงามความดี ความกล้า
หาญของท่านท้าวสุรนารี 

กองการศึกษา 

5. โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ (5 ธันวามหาราช) 
และวันเฉลิมฉลองวันชาติไทย 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวฯ 

1 ครั้ง/ป ี 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

ส านักปลัด 

6. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
พรรษาเทศบาลต าบลหนองกราด 

เพื่อสืบสานส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทยให้คง
อยู่สืบไป 

1 ครั้ง/ปี 66,000 
 

66,000 
 

66,000 
 

เด็ก เยาวชน และประชาขนในเขต
เทศบาลมีความตระหนักและอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีให้คงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษา 

7. โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

1 ครั้ง 80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

ประชาชนได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีทุกหมู่เหล่า 

ส านักปลัด 
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7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 
7.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช  เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรม 
                                       การท่องเที่ยว 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

8. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
องค์รัชทายาท  และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์เนื่องในโอกาสต่าง ๆ   

เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อองค์รัช
ทายาท  และพระบรมวงศานุ
วงศ์ทุกพระองค์เนื่องในโอกาส
ต่างๆ 

กิจกรรมละ 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้แสดงออกถึงความ
ภักดตี่อองค์รัชทายาท  และพระ
บรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนื่อง
ในโอกาสต่างๆ 

ส านักปลัด 

9. โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมงานวัน
เทศบาล 

1 ครั้ง/ปี 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
หนองกราดมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมของเทศบาล 

กองการศึกษา 

10. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องดนตรี
ไทย (ชุมชนใหม่แหลมทอง) 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ให้สืบไป 

1 แห่ง 
 

100,000 
 

- - เด็กเยาวชนและประชาชน  ได้มี
เครื่องดนตรีไทย  ในการฝึกทักษะ  
การเล่นดนตรีไทย 

กองการศึกษา 

11. โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ให้สืบไป 

1 ครั้ง/ป ี 30,000 30,000 30,000 ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
สืบไป 

กองการศึกษา 

12. 
 

โครงการจดังานปฏิบตัิธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบตัิธรรม
ตามประเพณีพุทธศาสนา 

อย่างน้อย 2  ครั้ง/ป ี 30,000 30,000 30,000 ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 

ทางพระพุทธศาสนาสืบไป 
กองการศึกษา 

13. โครงการสืบสานต านานด่านขุนทด เพื่อสืบสานต านาน  
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
ของอ าเภอด่านขุนทด 

1  ครั้ง / ปี 15,000 15,000 15,000 ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น  ของอ าเภอด่านขนุทด 

กองการศึกษา 
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7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 
7.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช  เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรม 
                                       การท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

14. โครงการส่งเสริมมารยาทไทย 
“ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  แต่งกายงามตามกาล” 

เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้าง
จิตส านึกให้กับคนในสงัคม 

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลหนองกราด 

80,000 80,000 80,000 ได้ความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย/
การแต่งกายในงานศาสนพิธี 

กองการศึกษา 

15. โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นการฝึกอบรมคุณธรรม  
ปลูกจิตส านึกที่ดงีามด้าน
วัฒนธรรมและสังคม 

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลหนองกราด 

50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตส านึก
ที่ดีงามด้านวัฒนธรรม  และสังคม 

กองการศึกษา 

16. โครงการวัคซีนวัฒนธรรม  สร้าง
ภูมิคุ้มกันของสังคม 

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาด้าน
สังคมและปัญหาครอบครัว  และ
เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้าง
อาชีพด้านเกษตรกรรม  ด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบล

หนองกราด 

50,000 60,000 70,000 เด็กและเยาวชนรู้จักป้องกันปัญหา
ด้านสังคมและปัญหาครอบครัว และ
รู้จักการสร้างอาชีพด้านเกษตรกรรม  
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

17. โครงการเยาวชนคนเก่ง  คนด ี เพื่อเป็นการยกย่องเด็ก  และ
เยาวชนที่มีจิตอาสา  ท ากิจกรรม
ด้านศาสนา  ศิลปะ  และ
วัฒนธรรม  และด ารงชีพด้วยความ
วิริยะอุตสาหะ  และประสบ
ความส าเร็จ  สามารถเป็น
แบบอย่างให้เด็กและเยาวชนอ่ืนได้ 

เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบล

หนองกราด 

50,000 60,000 70,000 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์

กองการศึกษา 

18 โครงการอิ่มบุญพ่อแมจู่งลูกเข้าวัด เพื่อเป็นการยกย่อง  และสง่เสริม
พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีของลูก  
เข้าวัดท าบุญในวันส าคัญทาง
ศาสนา 

เด็กและเยาวชนพร้อม
พ่อแม่ในเขตเทศบาล
ต าบลหนองกราด 

20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชนรู้จักวันส าคัญ
ทางศาสนา 

กองการศึกษา 
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7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 
7.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด  เพื่อให้เยาวชน   
                                       นักเรียน  นักศึกษา  เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา  รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   อ าเภอ 
ด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้  อปท. อ าเภอด่านขุนทด ได้มี
กิจกรรมร่วมกันและแลกเปล่ียน
ทักษะในการบริการ อปท. 

1 ครั้ง/ป ี 50,000 50,000 50,000 คณะผู้บรหิาร,คณะสมาชิก
สภาฯ,พนักงาน อปท.,ลูกจ้าง,
พนักงานจ้าง อปท.  

กองการศึกษา อปท. ทุก 
อปท.อ าเภอด่านขุนทด 

2. โครงการจดัการแข่งขันกีฬา 
“หนองกราดเกมส์” 

-เพื่อให้เยาวชนและประชาชน
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
-เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพที่แข็งแรง 
-เพื่อลดปัญหายาเสพติด 

เยาวชนและ
ประชาชนในต าบล

หนองกราด 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

เพื่อให้เยาวชนและประชาชน
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

-ลดปัญหายาเสพติด 

กองการศึกษา 

3. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน
เทศบาลต าบลหนองกราด 

เพื่อสร้างความสามัคคี
ระหว่างหน่วยงานเดียวกัน
และก่อให้เกิดผลดีในการ
ปฏิบตัิงาน 

คณะผู้บริหาร/สมาชิก
สภา,/พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างทุกคน

ในเทศบาล 
ต าบลหนองกราด 

35,000 

 

35,000 

 

35,000 

 

คณะผู้บรหิาร/ สท. / 
พนักงานและพนักงานจ้าง 

ทุกคนมคีวามสามัคคีกัน 

มากย่ิงขึ้น 

กองการศึกษา 

4. โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
ประเพณีพื้นบ้าน (ประเพณี
ท้องถิ่นของชุมชน) 

-เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 
-เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมี
ความสามัคคี 

1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 -ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

-เยาวชนและประชาชนมี
ความสามัคคีกัน 

กองการศึกษา 

5. 
 

โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ -เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี   
-เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่าง
หน่วยงาน 

คณะผู้บริหาร /สมาชิก
สภาเทศบาล/พนักงาน
และลกูจ้างทกุคนของ

เทศบาลต าบลหนองกราด 

150,000 150,000 150,000 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล/พนักงานและพนักงาน
จ้างทุกคนมีความสามัคคีกันมาก
ยิ่งขึ้น 

กองการศึกษา 
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7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 
7.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด  เพื่อให้เยาวชน   
                                       นักเรียน  นักศึกษา  เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา  รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

6. โครงการสนับสนุนการจัดส่งนักกฬีาเขา้ท า
การแข่งขันนอกสถานที่หรือหน่วยงานอ่ืนที่
จัดการแข่งขัน 

เพื่อให้เยาวชนมีกิจกรรม 
ออกก าลังกาย  และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 

2  โครงการ 30,000 30,000 30,000 เยาวชนมีกิจกรรมออกก าลังกาย  
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

กองการศึกษา 

7. โครงการจดัหา อุปกรณ์ การกีฬาแก่
เยาวชน  และประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลหนองกราด 

-เพื่อให้เยาวชนและประชาชน 
มีสุขภาพที่แข็งแรง 
-เพื่อลดปัญหายาเสพติด 

เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล

หนองกราด 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-เพื่อเยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

- ลดปัญหายาเสพติด 

กองการศึกษา 

8. โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค ์

(ส าหรับออกก าลังกาย) 

เพื่อเปน็สถานที่ออกก าลังกาย
ของประชาชน 

สร้างอาคาร
อเนกประสงค ์

จ านวน 1  โครงการ 

1,000,000 
 

- - ประชาชนมีสถานที่ออกก าลังกาย กองการศึกษา 

9. 
 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับออก
ก าลังกายกลางแจ้ง 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการออก
ก าลังกายของประชาชน 

8  ชุมชน   
และบริเวณส านักงาน

เทศบาล 

- 1,000,000 - ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

10. โครงการก่อสร้างลานกีฬา,  
สวนสาธารณะ และห้องน้ าบริเวณ 
บึงหนองใหญ ่

เพื่อเปน็สถานที่ในการออก
ก าลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬาฯ  
จ านวน  1  โครงการ 

2,000,000 - - ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ลดภาวการณ์เกิดโรคต่างๆ 

กองช่าง/กระทรวง 
มหาดไทย 

11. โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
หนองกราด 

เพื่อใหน้ักเรียนฯมีกิจกรรม 
ออกก าลังกาย   

1  โครงการ 15,000 15,000 15,000 นักเรียนฯมีกิจกรรมออกก าลังกาย  
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

กองการศึกษา 
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8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
8.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล  เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม            

          อาเซียน  ทั้งน้ีรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่าง ๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่าง ๆ    
         ในโลก 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. 
 

โครงการฝึกอบรม / ศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน  (ทุกชุมชน) 

เพื่อให้ผู้น าชุมชนได้ไปดูงานเพื่อน า
กลับมาปรับปรุงชุมชนให้น่าอยู่ 

1 ครั้ง/ป ี 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ผู้น าชุมชน  และผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานมวีิสัยทัศน์  
และมีความคิดสร้างสรรค์  ในการพัฒนาชุมชน
มากขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 
 

2. โครงการเผยแพร่ให้ความรูพ้ลเมืองดี
วิถีประชาธิปไตย  สาระส าคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม ่

-เพื่อขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล 
-เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้และเข้าใจ
ในสิทธิหน้าท่ีท่ีได้รับและน ามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ิน 

ประชาชนทั้ง 
 8  ชุมชน 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

ประชาชนมีความรู้และเข้าใจในสิทธิ
หน้าที่ที่ได้รับและสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นได้ 

ส านักปลัด 

 

 

8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
8.3  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด  ให้ได้รับการศึกษา  อบรม  การท าวิจัย  เพิ่มพูนความรู้  เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ  การท างานให้เกิดประสิทธิผล 
                                        ในการบริการประชาชน  และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. โครงการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน
และผู้น าชุมชน 

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ให้แกเ่จ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน  และผู้น าชุมชน 

1  ครั้ง/ป ี 300,000 300,000 300,000 เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นในองค์กรมีความรู้
ความสามารถมากย่ิงขึ้น  และผู้น าชุมชนมี
ศักยภาพในการพัฒนาชุมชนร่วมกับท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

2. 
 

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่
ผู้ด้อยโอกาส 

2  ครั้ง/ป ี 50,000 50,000 50,000 ผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น 

ส านักปลัด 
และทุกกอง 

3. โครงการประชุมทางวิชาการหรือเชิง
ปฏิบัติให้ความรู้แก่บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
บริหารจัดการท่ีดี 

1 ครั้ง/ป ี 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ศักยภาพในการปฏิบัติงานและการ
บริหารจัดการมีมากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
และทุกกอง 
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8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
8.4  แนวทางการพัฒนา  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  สร้างประโยชน์สูงสุด   

             แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. 
 

โครงการประชุมประชาคม 

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560-2562) (ทุกชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการก าหนด
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  และ
เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน  ของเทศบาล 

ชุมชนละ 1 ครั้ง/ป ี
( 8  ชุมชน) 

 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
ประชาชนได้มีส่วนร่วมมีบทบาทในการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  และ
พร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนา
เทศบาล 

ส านักปลัด 

 

8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
8.5  แนวทางการพัฒนา  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  และความต้องการ  ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. 
 

โครงการส่งเสริมสนับสนนุการ
จัดท าแผนชุมชน  (ทุกชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน 

1  โครงการ 40,000 40,000 40,000 ประชาชนได้มีส่วนร่วมและมีบทบาทใน
การก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
8.6  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. โครงการจดัซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบรหิาร
จัดการ 

1 ครั้ง 400,000 

 

- - ศักยภาพในการบริหารจดัการ 

มีมากย่ิงขึ้น 
ส านักปลัด 

และทุกกอง 

2. โครงการจดัซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ บริหาร
จัดการ 

1  ครั้ง 200,000 
 

- - ศักยภาพในการบริหารจดัการ 

มีมากย่ิงขึ้น 

กองคลัง 
กองการศึกษา 

กองช่าง 

3. โครงการจดัซื้อครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบรหิาร
จัดการ 

1  ครั้ง 50,000 

 

- - ศักยภาพในการบริหารจดัการ 

มีมากย่ิงขึ้น 

กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

4. โครงการจดัซื้อครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบรหิาร
จัดการ 

1 ครั้ง 50,000 
 

- - ศักยภาพในการบริหารจดัการ 

มีมากย่ิงขึ้น 

กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

5. 
 

โครงการจดัซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชนให้สะดวกรวดเร็ว
และมีความพึงพอใจ 

1  ครั้ง 20,000 
 

- - สามารถบริการประชาชนได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กองการศึกษา 

6. โครงการจดัซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบรหิาร
จัดการ 

1 ครั้ง - - - ศักยภาพในการบริหารจดัการ 

มีมากย่ิงขึ้น 
- 

 
7. 
 

โครงการจดัซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชนให้สะดวกรวดเร็ว
และมีความพึงพอใจ 

1 ครั้ง 20,000 
 

- - สามารถบริการประชาชนได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กองการศึกษา 

8. โครงการจดัซื้อครุภัณฑ์กีฬา เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้รับ
การออกก าลังกายที่ดีขึ้น 

1 ครั้ง 500,000 

 

- - ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 

9. โครงการจดัซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบรหิาร
จัดการ 

1 ครั้ง 200,000 
 

- - ศักยภาพในการบริหารจดัการ 

มีมากย่ิงขึ้น 
กองการศึกษา 

 

117 



8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
8.6  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

10. โครงการจดัซื้อครุภัณฑ์ส ารวจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารจัดการ 

1  ครั้ง 35,000 - - ศักยภาพในการบริหารจดัการ 

มีมากย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

11. โครงการจดัซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารจัดการ 

1  ครั้ง - - - ศักยภาพในการบริหารจดัการ 

มีมากย่ิงขึ้น 

- 

12. โครงการจดัซื้อครุภัณฑ์เกษตร 

 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารจัดการ 

1  ครั้ง 40,000 
 

- - ศักยภาพในการบริหารจดัการ 

มีมากย่ิงขึ้น 

ส านักปลัด 
 

13. 
 

โครงการจดัหาครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารจัดการ 

1  ครั้ง 300,000 - - ศักยภาพในการบริหารจดัการ 

มีมากย่ิงขึ้น 
ส านักปลัด 

และทุกกอง 

14. โครงการบ ารุงรักษาและปรบัปรงุ
ครุภัณฑ์   

เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ  

บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์   

ตลอดปีงบประมาณ 

300,000 - - ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  มีอายุการใช้งาน
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

และทุกกอง 

15. 
 

โครงการปรบัปรงุตลาดสด 

 

เพื่อให้ตลาดสดมีความสะอาด 
และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น 

ปรับปรุงตลาดสด 

จ านวน  1 โครงการ 
50,000 - - ตลาดสดมีความสะอาด และเป็น

ระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น 
กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 
16. โครงการก่อสร้าง  รั้วก าแพง 

คสล.  รอบเทศบาล 
เพื่อเปน็แนวเขตเทศบาล ก่อสร้างรั้วก าแพง  คสล.  

จ านวน  1  โครงการ 
1,500,000 - - สามารถก้ันแนวเขตเทศบาลได ้ กองช่าง 

17. โครงการปรบัปรงุแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบตัิงาน 

1  ครั้ง 50,000 - - ศักยภาพในการปฏิบตัิงาน 

มีมากขึ้น 

กองคลัง 

18. จัดท าส่ือวารสาร,ปฏิทิน,เว็บไซต์, แผ่นพับ  
ประชาสัมพันธ์การบริหารกิจการของ
เทศบาลให้ประชาชนทราบ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ถึงการบริหารงานของเทศบาล 

ปีละ  1  ครั้ง 200,000 - - ประชาชนได้รับทราบถึงการ
บริหารจัดการของเทศบาล 

ส านักปลัด 
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8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
8.6  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

19. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   
ประจ าส านักงานเทศบาล 

เพื่อเป็นอาคารอเนกประสงค์ในการ
จัดเก็บเอกสาร,ครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ 
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองกราด 

1  หลัง - - 2,000,000 มีอาคารอเนกประสงค์ในการจัดเก็บเอกสาร,
ครุภัณฑ์,วัสดุอุปกรณ์ ส านักงานเทศบาลต าบล
หนองกราด 

กองช่าง 

20. โครงการจดัซื้อที่ดิน   เพื่อบริหารกิจการของเทศบาลเช่น เพื่อ
บ าบัดน้ าเสียในชุมชน  เป็นต้น 

1  แห่ง 1,500,000 - - การบริหารกิจการของเทศบาล
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ส านักปลัด/ 
กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 

21. 
 

โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองกราด 

เพื่อจัดให้มีห้องกจิการสภาเทศบาล
ต าบลหนองกราด  และรองรับ
บุคลากรที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้น   

1 แห่ง 10,000,000 - - มีห้องกิจการสภาเทศบาลต าบลหนอง
กราด  และมีสถานที่เพียงพอเพื่อ
รองรับบุคลากรที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัด 

22. โครงการจ้างเหมาบริการ 

คนขบัรถยนต์ส่วนกลาง 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบตัิงาน 

8  คน 1,065,600 - - ศักยภาพในการบริหารจดัการ 

มีมากย่ิงขึ้น 

ส านักปลัด 
กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 

กองช่าง 
23. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล

ท าความสะอาดอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองกราด 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบตัิงาน 

1  คน 120,000 - - ศักยภาพในการบริหารจดัการ 

มีมากย่ิงขึ้น 
ส านักปลัด 

 

24. โครงการบริการส ารวจข้อมูล
ภาคสนาม  และบันทึกข้อมูล  
ตามโครงการจ้างเหมาบริการ
ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 

เพื่อจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

1  คน 129,600 - - การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินมีความสมบูรณ์มากขึ้น 

กองคลัง 
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9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

9.4  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต ารวจบ้าน  และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่ รัฐ   
                                       และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ 
2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. 
หรือฝึกทบทวน   อปพร. 

เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถ
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใน
กรณีเกิดอัคคีภัยหรือภัย
ธรรมชาตติ่าง ๆ 

80  คน 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถ
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรณี
เกิดอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติ 
ต่าง ๆ 

ส านักปลัด 

 

2. โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

เพื่อให้พนักงานดับเพลิง  เจ้าหน้าท่ีกู้
ชีพกู้ภัย สมาชิก อปพร. และเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง  มีทักษะและความ
ช านาญ  ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

50  คน 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-พนักงานดับเพลิงและเจ้าหน้าท่ีกู้ชีพกู้ภัย
และผู้เกี่ยวข้องมีทักษะและความช านาญใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 
-ประชาชนได้รับบริการท่ีได้รับมาตรฐาน 

ส านักปลัด 
  

3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิงในชุมชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

8 ชุมชน 100,000 
 

- - ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

 

4. โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตทุาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ในเขตเทศบาล 
ต าบลหนองกราด 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

ไม่มอีุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

ส านักปลัด 
 

5. โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตทุาง
ถนนในช่วงเทศกาลปใีหม ่

เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปใีหม ่

ในเขตเทศบาล 
ต าบลหนองกราด 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

ไม่มอีุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปใีหม ่

ส านักปลัด 
 

6. จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์จราจร  
สัญญาณไฟ  ป้ายเตือน  กระจกนูน  ฯลฯ 

เพื่อป้องกันอบุัติเหตุ
การจราจร 

8 ชุมชน 100,000 
 

- - สามารถลดอุบัติเหตุการจราจร ส านักปลัด 

 

7. โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน เพื่อสร้างความสามัคคีให้กบั
ประชาชนในชุมชน 

1  ครั้ง/ป ี 200,000 200,000 200,000 ประชาชนในชุมชนมีความ
สามัคคีกันมากขึ้น 

ส านักปลัด 
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10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

10.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ า              
                                         ลุ่มน้ าล าคลอง  และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. 
 

โครงการอนุรักษ์พนัธ์สัตว์น้ าใน
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติให้กับประชาชน 

แหลง่น้ าในเขตเทศบาล
ต าบลหนองกราด 

100,000 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

เกิดแนวความคดิใหมใ่นการ
อนุรักษ์ธรรมชาต ิ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

2. โครงการจ้างเหมาท าหน้าที่
บ ารุงรักษาสวนสาธารณะ  และดูแล
ภูมิทัศน์ภายนอกอาคารส านักงาน
พื้นที่บริเวณส านักงานเทศบาล
ต าบลหนองกราด 

บ ารุงรักษาสวนสาธารณะ  และ
ดูแลภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร
ส านักงานพื้นที่บริเวณ
ส านักงานเทศบาลต าบลหนอง
กราด 

3  คน 360,000 - - รักษาสวนสาธารณะ  และภูมิทัศน์
ภายนอกอาคารส านักงานมีความ
สะอาด สวยงาม 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

 

10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

10.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน  ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 มลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. 
 

โครงการคนืพื้นที่สีเขียวให้กบั
ชุมชน  

เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติให้กับประชาชนและ
ร่วมกันปลูกต้นไม้ 

6,000 ต้น/ปี 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 

2. โครงการจดัสวนสาธารณะ 

ในชุมชน 
เพื่อให้ภูมิทัศน์ในชุมชนมี
สวนสาธารณะในชุมชน 

1  แห่ง 200,000 - - ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 
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10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

10.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน  ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
    มลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

3. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

เพื่อให้มีอาสาสมัครในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

100 คน/รุ่น/ป ี 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

มีอาสาสมัคร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเกิดขึ้นในชุมชน 

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 

4. โครงการจดัภูมิทัศน์บรเิวณรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

ต าบลหนองกราด 

เพื่อจัดภูมิทศันบ์ริเวณรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลหนองกราดให้สวยงาม 

จัดภูมิทัศน์บริเวณรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
จ านวน 1 โครงการ 

100,000 - - ภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลหนองกราดมี
ความสวยงามมากขึ้น 

กองการศึกษา 

5. โครงการ กิจกรรม 5 ส. / Bing  
Cleaning  Day  

เพื่อน ากิจกรรม 5 ส.มาใช้เป็น
พ้ืนฐานในการปรับปรุงการจัด
ระเบียบสิ่งแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงานเทศบาล 

และทุกชุมชนใน
เขตเทศบาล 

30,000 30,000 30,000 ส านักงานเทศบาล 

และทุกชุมชนในเขตเทศบาล
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

6. โครงการโคราชเมืองสะอาด 

อย่างยั่งยืน 
เพื่อใหป้ระชาชนร่วมกันท า
ความสะอาดชุมชน   

ส านักงานเทศบาล 
และทุกชุมชนในเขต

เทศบาล 

35,000 35,000 35,000 ส านักงานเทศบาลและทกุชุมชน 
ในเขตเทศบาลมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 

7. โครงการจดักิจกรรมเยาวชนเพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้กับเยาวชน
ในด้านการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมเยาวชนใน
เขตเทศบาล จ านวน 

80 คน/ปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

เยาวชนมีจิตส านึกในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 
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10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

10.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน  ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
    มลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

8. โครงการอบรมอาสาสมัคร 

พิทักษ์รักษาส่ิงแวดล้อม 
เพื่อใหค้วามรู้แก่อาสาสมัคร
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

80  คน/ป ี 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  มี
ส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 

9. โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึก 

ในการก าจัดน้ าเสียของชุมชน 
เพื่อให้ประชาชนมีจิตส านึกในการ
บ าบัดและก าจัดน้ าเสียของชุมชน 

3  ครั้ง 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ประชาชนมีจิตส านึกในการก าจัด 
น้ าเสียจากบ้านเรือนเพิ่มขึ้น 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

10. โครงการออกเทศบัญญัติเทศบาล
ควบคุมการก าจัดระบบน้ าเสีย 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพื่อควบคุมการก าจัด 

น้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่ล าคลอง 
2 ฉบับ 10,000 

 
10,000 

 
- ประชาชนน าวิธีการก าจัดน้ าเสีย

ไปใช้ในครัวเรือน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

11. 
 

โครงการก่อสร้าง 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย  
(ชุมชนปากน้ าสามัคคี) 

เพื่อปรับปรุงระบบบ าบดัน้ าเสีย
ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึน้ 

ก่อสร้าง 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

จ านวน  1  โครงการ 

- 1,000,000 - มีระบบบ าบัดน้ าเสียที่สามารถบ าบัด
น้ าเสียจากชุมชนก่อนปล่อยน้ าออกสู่
พ้ืนที่การเกษตรต่อไป 

กองช่าง 

12. โครงการปลูกต้นไม ้

เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
และปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

1  โครงการ 20,000 20,000 20,000 ปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนลดลง 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 
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10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

10.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม  เพื่อจัดการขยะมูลฝอย 
                                         และสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2559 

(บาท) 
2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

1. โครงการร่วมบูรณาการกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการ
จัดเก็บขยะ 

เพื่อให้เกดิพลังมวลชนใน
การก าจัดขยะ 

1 ครั้ง 100,000 
 

- - มีระบบก าจดัขยะมูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะ 

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 

2. โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึก 

ในการก าจัดขยะมูลฝอย 
เพื่อใหป้ระชาชนมีจิตส านึก
ในการก าจัดขยะมูลฝอย 

1  ครั้ง/ป ี 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนมีจิตส านึกในการ
ก าจัดขยะมูลฝอย 

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 

3. โครงการส่งเสริมสนับสนนุ
ธนาคารขยะมูลฝอย 

เพื่อให้มีการน าทรัพยากร
กลับมาใช้ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

1 แห่ง 50,000 
 

- - มีศูนย์รองรบัการน าขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ใหม ่

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 

4. โครงการจ้างเหมาจัดเกบ็ขนขยะ
ในเขตเทศบาล 

เพื่อเพิ่มความสะอาดใน
ชุมชน 

6  คน 720,000 - - ชุมชนมีความสะอาด สิ่งแวดล้อมดี
ขึ้น และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 

5. โครงการจ้างเหมา 
คนท าความสะอาดถนน 
ในเขตเทศบาล 

เพื่อเพิ่มความสะอาดใน
ชุมชน 

20  คน 1,200,000 - - ชุมชนมีความสะอาด สิ่งแวดล้อม
ดีขึ้น และมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 

6. 
 

โครงการจดัหาครุภัณฑ์รถดูดส่ิง
ปฏิกูล 

เพื่อก าจัดสิ่งปฏิกูล 1 คัน - - 1,650,000 

 

ชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้น กองสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 
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